ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW NA UDZIAL DZIECKA W WYCIECZCE
…………………………………
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna

……………………………………………………………………………………………………
Adres

…………………………………
telefon

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na udział syna / córki .................................................................................
Nr PESEL ………………………………..w wycieczce na mecz piłki nożnej PKO BP
Ekstraklasy pomiędzy GKS GÓRNIK ŁĘCZNA - LEGIA WARSZAWA . Wyjazd
odbędzie się w dniu 11.03.2022 r. (piątek). Zbiórka na wyjazd przed Urzędem Gminy
w Radzyniu Podlaskim o godz.18.10.
Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z akcją ratowniczą, leczeniem,
hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego
dziecka przez kierownika lub opiekunów w czasie trwania wycieczki. Jednocześnie nie znam
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce, której program i
regulamin poznałem. W dniu wycieczki zobowiązuje się do zapewnienia dziecku
bezpiecznego dotarcia i powrotu na i z miejsca zbiórki.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych
wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania wycieczki.
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszej zgodzie są zgodne z prawdą
Całkowita kwota wycieczki wynosi 33 zł .
Dziecko choruje na chorobę lokomocyjną TAK/ NIE.
Inne istotne informacje, które rodzice / opiekunowie chcą przekazać organizatorowi
wycieczki:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Telefon organizatora: Artur Dadasiewicz 501120729

................................................
data

.........................................................................................
podpis rodziców/opiekunów

W związku z uczestnictwem mojego dziecka w wycieczce wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych mojego dziecka, w tym danych dotyczących stanu zdrowia, w celach i
zakresie niezbędnym do realizacji wycieczki. Przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej
zgody, bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.

................................................
data

.........................................................................................
podpis rodziców/opiekunów

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim. W organizacji został
wyznaczony Inspektor Ochrony Danych w osobie Sylwii Kochman. Z Inspektorem Ochrony Danych mogę skontaktować się
wysyłając e-mail na adres: iod.radzynpodlaski@iso-lex.pl lub korzystając z adresu korespondencyjnego: ul. Warszawska 32,
21-300 Radzyń Podlaski. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a (dane osobowe zwykłej
kategorii) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (w przypadku np. informacji o stanie zdrowia jeśli rodzic uzna za konieczne
poinformowanie organizatora wycieczki w tym zakresie) tj. dobrowolne wyrażenie zgody. Dane osobowe dziecka, są
przetwarzane w związku z uczestnictwem dziecka w wycieczce (w tym numer pesel z uwagi na objęcie dziecka grupowym
ubezpieczeniem). Dane osobowe zwykłej kategorii mogą być przekazywane innym uprawnionym odbiorcom danych np.
agencji ubezpieczającej dziecko. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy
przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej; ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
przenoszenia danych; cofnięcia udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia
zgłoszenia dziecka na wycieczkę. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą przekazywane do państw trzecich lub
organizacji międzynarodowych.

OŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA WIZERUNKU DZIECKA
Na podstawie art.6 ust. 1 lit. a (w przypadku portalu Facebook na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj.
dobrowolnie udzielonej zgody, którą mogę w każdym czasie odwołać:
wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka poprzez
publikowanie zdjęć bądź filmów z udziałem mojego dziecka (z tytułu uczestnictwa mojego dziecka
w wycieczce) na stronie internetowej Urzędu Gminy Radzyń Podlaski lub Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu,
wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka poprzez
publikowanie zdjęć bądź filmów z udziałem mojego dziecka (z tytułu uczestnictwa mojego dziecka
w wycieczce) na portalu FACEBOOK Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
*niepotrzebne skreślić
………………………………………………..
(podpis rodzica)
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim. W organizacji
został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych w osobie Sylwii Kochman. Z Inspektorem Ochrony Danych możecie Państwo
skontaktować się za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego:
a)

wysyłając e-mail na adres: iod.radzynpodlaski@iso-lex.pl

b)

korzystając z niniejszego adresu korespondencyjnego: ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski.

Administrator przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku w oparciu o następujące przesłanki legalności przetwarzania
danych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO):
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów ( art.6 ust. 1 lit. a RODO; w przypadku portalu Facebook na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO);
Dane osobowe w postaci wizerunku dzieci przetwarzane są w celach promocyjnych Administratora.

Odbiorcami danych osobowych w postaci wizerunku dzieci mogą być:
a)

właściwie upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora,

b)

inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane
osobowe np. zakłady fotograficzne.

Dane osobowe w postaci wizerunku dzieci przechowywane są momentu odwołania zgody udzielonej w wyniku złożonego
oświadczenia woli.
Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich
danych; usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych; przenoszenia danych; przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność ́
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu również prawo
do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji,
w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na
temat Państwa i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec
Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka jest dobrowolne.
Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, niemniej jednak publikowanie
zdjęć/filmów na portalu FACEBOOK może być za takie przetwarzanie uznane ze względu na fakt, iż sam portal
społecznościowy jest prowadzony przez Facebook Inc. z siedzibą w USA. Komunikowanie się z Administratorem za
pośrednictwem portalu Facebook, komunikatora Messenger lub polubienie Fanpage’a wiąże się również z przetwarzaniem
danych osobowych użytkowników w/wym portalu społecznościowego. Mając na względzie fakt, iż Tarcza Prywatności (tzw.
Privacy Shield), na podstawie której do tej pory odbywał się transfer do USA została unieważniona, Administrator pobiera
niniejszą zgodę na przetwarzanie danych za pośrednictwem portalu Facebook w oparciu o art. 49 ust. 1 lit. a RODO – w
wyniku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO lub braku odpowiednich
zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, w tym wiążących reguł korporacyjnych. Administrator ze względu na powyższe
informuje, iż przetwarzanie danych może wiązać się z zwiększonym ryzykiem dla osób, których przetwarzanie dotyczy –
wynika to z tego faktu, że Facebook przetwarza dane osobowe na własnych zasadach określonych we własnej polityce
prywatności dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy - tym samym Administrator nie ma
wpływu na ww.

Regulamin wycieczki
Każdy uczestnik zobowiązany jest:
1. Zapoznać się z zasadami regulaminu wycieczki i zasadami bhp podczas wycieczki w
stanie epidemii oraz bezwzględnie się do nich stosować.
2. Wykonywać polecenia oraz dostosowywać się do nakazów i zakazów wydawanych przez
opiekunów i kierownika wycieczki.
3. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć
wpływ na bezpieczeństwo innych osób.
4. Nie oddalać się od grupy.
6. Przestrzegać zasady poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, bhp.
7. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać
życiu lub zdrowiu uczestników wycieczki.
8. Zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia.
9. Dostosować się do regulaminów obowiązujących w odwiedzanych obiektach.
10. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przybywa.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu wycieczki (łącznie z jej
odwołaniem) z przyczyn niezależnych od niego - co skutkuje zwróceniem kosztów wycieczki.
12. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów, koleżanek i innych osób.
…………………………
(podpis uczestnika)

.............................................................................
(podpis rodzica/opiekuna)

Zasady bhp podczas wycieczki w stanie epidemii COVID-19
1) Uczestnikiem wycieczki nie może być osoba, która jest objęta kwarantanną bądź świadoma
przebywania (również bezobjawowego) choroby COVID-19.
2) Uczestnikiem wycieczki nie może być osoba, która w ciągu ostatnich 14 dni miała kontakt
z osobą z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.
3) Uczestnikiem wycieczki nie może być osoba, która przejawia następujące objawy
chorobowe: katar, kaszel, gorączka, duszności, biegunka, wysypka, ból mięśni, ból gardła,
utrata smaku czy węchu lub inne niepokojące objawy chorobowe.
4) Uczestnik zobowiązany jest posiadać stosowne wyposażenie ochronne (maseczka obowiązkowo, rękawiczki według uznania).
5) Podczas wchodzenia do autokaru (każdorazowo) obowiązuje dezynfekcja rąk.
6) Podczas przejazdu, wszyscy uczestnicy mają obowiązek zakrywać usta i nos.
7) Opuszczając autokar oraz podczas wszystkich zbiórek uczestnicy również zakrywają usta i
nos.
8) Obowiązek zakrywania ust i nosa, istnieje również w odwiedzanych obiektach, zgodnie z
ich przepisami wewnętrznymi.
9) Należy zachowywać dystans społeczny 2 metrów, w sytuacji gdy usta i nos nie są zakryte.
10) Organizator zastrzega sobie prawo do przedstawienia danych osobowych wszystkich
uczestników wycieczki państwowym organom i służbom sanitarnym, jeśli po jej zakończeniu,
okaże się że jakikolwiek uczestnik jest nosicielem SARS-CoV-2, w czasie do 16 dni po
zakończeniu wycieczki.
11) We wszelkich nieujętych w niniejszych zasadach kwestiach, należy stosować się do
zaleceń: GIS, Ministerstwa Zdrowia i innych państwowych organów sanitarnych. Prawo do
interpretacji wytycznych ww organów, zastrzega się również kierownikowi i opiekunom
wycieczki.

OŚWIADCZENIE COVID-19
Oświadczam, że w dniu dzisiejszym moje dziecko.....................................................
nie posiada przeciwwskazań sanitarnych, opisanych w powyższych zasadach, do uczestnictwa
w wycieczce w dniu 22.02.2022 r. Oświadczam również, iż jestem świadomy ryzyka
zakażenia podczas wycieczki w czasie stanu epidemii COVID-19, oraz potrzeby wdrożenia
wszelkich konsekwencji sanitarnych, następujących po stwierdzeniu ewentualnego zakażenia
u jakiegokolwiek uczestnika wycieczki.

Radzyń Podlaski dn. 22.02.2022 r.

.................................
Podpis rodzica/prawnego opiekuna

