
ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 

NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH WAKACYJNYCH – WAKACJE Z RCK 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ REGIONALNE CENTRUM KULTURY W CHOCIANOWIE 

W DNIACH OD 26.07. DO 28.07.2021 R. 

 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna (imię i nazwisko dziecka) 

…………………………………………………………..…, PESEL: …………………………………… 

w zajęciach wyjazdowych w ramach „Wakacji z RCK”, organizowanych w dniach od 26.07  

do 28.07.2021 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 (godziny powrotu mogą nieznacznie ulec zmianie),  

wg. następującego harmonogramu: 

26.07 – Osada Danieli - Zamienice 

27.07 – Park Linowy i Park Wrocławski - Lubin 

28.07 – Wioska Indiańska - Ostaszów 

Sposób transportu: autokar. Zbiórka o godz. 7:45 w RCK, ul. T. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów. 

Oświadczam, że moje dziecko: przyjmuje/nie przyjmuje na stałe leki* (podaj nazwy 

leków…………………………………….), ma alergię/nie ma alergii*, choruje/nie choruje na chorobę 

lokomocyjną*. 

Jednocześnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka i publikację jego zdjęć w ramach realizacji programu ww. wyjazdów na profilach 

www.rckchocianow.pl. www.chocianow.pl, profil facebook RCK oraz w materiałach promocyjnych RCK 

i gminy Chocianów. 

Oświadczam, że dziecko będzie przyprowadzane i odprowadzane/będzie samo uczęszczało na 

miejsce zbiórki i wracało samodzielnie do domu* 

Oświadczam, że w związku ze zgłoszeniem mojego dziecka, do dnia 22 lipca 2021 roku uiszczę opłatę 

w wysokości 50 zł płatne przelewem na konto Regionalnego Centrum Kultury w BS Wschowa 

o/Chocianów  nr: 50 8669 0001 0162 1251 2000 0001, tytułem – opłata za udział w Wakacjach z RCK 

(imię i nazwisko dziecka). 

*niepotrzebne skreślić 

Dane rodzica: imię i nazwisko …………………………………………..… nr telefonu……………………… 

………………………………………. 
(podpis rodzica, opiekuna) 

Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:  
1) Administratorem danych osobowych oraz wizerunku Państwa i Państwa dziecka jest Regionalne Centrum Kultury z siedzibą przy ul. 
Kościuszki 5, 59-140 Chocianów.  
2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: 
z.polkowski@compexpert.pl bądź telefonicznie (nr telefonu +48512084372).  
3) Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka przetwarzane w celu udokumentowania działań RCK oraz realizacji zadań związanych z 
prowadzoną działalnością takich jak: spotkania, konkursy, turnieje i inne uroczystości.  
4) Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka mogą zostać udostępnione w mediach, Internecie, prasie  
i telewizji.  
5) Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
6) Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 
celu udostępnienia wizerunku.  
7) W celu cofnięcia zgody należy wypełnić formularz dostępny w Regionalnym Centrum Kultury  
przy ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów.  
8) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a 
także prawo do cofnięcia zgody.  
9) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  
10) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.  
11) Przetwarzanie wizerunku nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

http://www.rckchocianow.pl/
http://www.chocianow.pl/

