
 

KARTA INFORMACYJNA 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA……………………………………………………………… 

1. Pesel dziecka 

……………………………………………………………… 

2. Kontakt do najbliższych osób (proszę wpisać dane osób do kontaktu) 

Imię i nazwisko, numer telefonu, e - mail 

……………………………………………………………… 

2. Istotne informacje o stanie zdrowia uczestnika (proszę wpisać uczulenia na pokarmy, inne substancje) 

……………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

Ja, niżej podpisany/a, na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w związku z 

art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 (Imię i nazwisko dziecka) 

w zakresie imienia i nazwiska, peselu, numeru telefonu, adresu e-mail, stanu zdrowia oraz wizerunku przez Łubniański 
Ośrodek Kultury - Organizatora wyjazdu do Kolejkowa w Gliwicach (13.02.2023) w celach promocyjnych, 

edukacyjnych oraz dokumentacyjnych realizowanych przez Organizatora. 

Wizerunek Uczestnika wydarzenia może być użyty poprzez zamieszczenie zdjęcia w mediach publicznych oraz na 

stronie internetowej i portalu społecznościowym Facebook prowadzonym przez Organizatora.  

Jestem świadomy przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, data Czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 
L 119/1 z 04.05.2016, zwanym dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Łubniański Ośrodek Kultury, ul. Opolska 49, 

46-024 Łubniany, nr tel. 77 421 50 96, adres e-mail: lodzk@lubniany.pl 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@lubniany.pl 
3. Przetwarzanie Pani/Pana/dziecka danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art.6 ust.1 lit. a oraz 

art.9 ust.2 lit. a RODO, tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w związku z organizacją i promocją 

działań realizowanych przez Ośrodek. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z 

organizacją wycieczki do Kolejkowa w Gliwicach (13.02.2023) oraz jego promocją na stronie internetowej 
Administratora, w mediach społecznościowych i w innych środkach masowego przekazu. 

4. Pani/Pana/dziecka dane osobowe udostępnione na portalu społecznościowym Facebook mogą znajdować się 

na serwerach umieszczonych poza granicami Unii Europejskiej. 
5. Pani/Pana/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie a ich podanie ma charakter dobrowolny.  

6. Osobom udostępniającym dane osobowe na podstawie zgody na przetwarzanie przysługują prawa: dostępu 
do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia 

danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie można także wycofać zgodę 

na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, data Czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W WYCIECZCE 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko oraz pesel dziecka)  

………………………………………………………………………………………………… 

w wycieczce do Kolejkowa w Gliwicach, która odbędzie się 13.02.2023 r. Wycieczka jest organizowana przez 

Łubniański Ośrodek Kultury.  

 

Miejscowość, data Czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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