
 
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, 
dalej: RODO informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych jest: 

DOM KULTURY W TUCHOWIE z siedzibą w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów. 
2. Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: tuchowkultura@interia.pl, 

telefonicznie pod nr tel. 14 6525 436 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
3. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować 

poprzez e-mail: anna.samelzon@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania wyjazdów podczas zajęć wakacyjnych 

organizowanych w Domu Kultury w Tuchowie w dn. 05.07.-10.07.2021. 
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 5 celów 

przetwarzania. 
7. Odbiorcą danych dziecka będzie towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym zawarta zostanie polisa 

ubezpieczeniowa wyjazdu. 
8. Pani/Pana dane oraz dane dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 
9. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazane do organizacji międzynarodowej czy 

państwa trzeciego. 
10. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych, jeżeli 

zostaną spełnione stosowne warunki określone w RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: 
• dostępu do swoich danych lub dziecka, 
• sprostowania swoich danych lub dziecka, 
• usunięcia swoich danych lub dziecka, 
• ograniczenia przetwarzania swoich danych lub dziecka, 
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub dziecka, 
• przenoszenia swoich danych lub dziecka. 

11. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub dziecka odbywa się  
na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych 
osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

12. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Dom Kultury w Tuchowie Pani/Pana danych 
osobowych lub dziecka narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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Załącznik nr 1 
 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W WYJAZDACH   
ORGANIZOWANYCH PODCZAS ZAJĘĆ WAKACYJNYCH W DOMU KULTURY W TUCHOWIE 

ORGANIZOWANYCH W DNIACH 5.07. – 10.07. 2021 R.  
Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………. 

Data urodzenia: ………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Nr telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego: ………………………………………………………………………….. 

Ja niżej podpisana/ny, działając jako rodzic/opiekun prawny ww. dziecka oświadczam, że: 
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (uczestnika zespołu VOICE) w wyjazdach organizowanych podczas zajęć 

wakacyjnych przez Dom Kultury w Tuchowie do: 
05.07.2021 r. Muzeum Lizaka w Jaśle (I, II grupa) 
06.07.2021 r. Pszczela Kuźnia w Zborowicach (I grupa); Dom Malarek w Zalipiu (III grupa) 
07.07. 2021 r. Dom Malarek w Zalipiu (I, II grupa) 
08.07.2021 r. Pszczela Kuźnia w Zborowicach  (III grupa) 
09.07.2021 r. Pszczela Kuźnia w Zborowicach (II grupa); Muzeum Lizaka w Jaśle (III grupa) 
2. W dniu wyjazdów zobowiązuję się do zapewnienia dziecku bezpiecznego dotarcia na miejsce zbiórki: Dom Kultury  

w Tuchowie, ul. Chopina 10; 33-170 Tuchów. 
3. Oświadczam, że moje dziecko: choruje/nie choruje* na chorobę lokomocyjną 

   nie jest uczulone/jest uczulone* na ..................................................................................................................................... 
   obecnie nie przyjmuje leków/przyjmuje leki*: ................................................................................................................... 
   inne uwagi: ..................................................................................................................................................……………… 

4. Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie znam przeciwwskazań do udziału mojego dziecka  
w wyjazdach. 

5. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem i ewentualną hospitalizacją  
w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez opiekunów w czasie trwania wyjazdów. 

6. Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za rzeczy wartościowe zabrane przez moje dziecko na wyjazdy. 
7. Zobowiązuję się do odebrania dziecka z Tuchowa po powrocie z wyjazdów oraz zapewnienia mu bezpiecznego 

powrotu do domu. 
  

………………...., dnia ………………           ……………………………………… 
(Podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 
Równocześnie zgodnie z Rozporządzeniem 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  
(Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  
(Dz. U. 2018 poz. 1000) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie ww. danych osobowych 
moich i mojego dziecka (kategorie danych: imię/imiona, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL, nr 
telefonu) podczas wyjazdów organizowanych w ramach zajęć wakacyjnych w dn. 05.07.-10.07.2021 r. Organizatorem 
wyjazdu jest Dom Kultury w Tuchowie. (wyjazdy zorganizowane przez Dom Kultury w Tuchowie) oraz wykorzystanie 
tych danych w celach niezbędnych do zorganizowania wyjazdów (w tym zawarcia polisy ubezpieczenia) oraz udziału  
w wyjazdach. Oświadczenie moje ważne jest przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub do momentu 
wycofania zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa dziecka  
w wyjazdach. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w stosownej klauzuli informacyjnej. 
 
 
………………...., dnia ………………           ……………………………………… 

(Podpis rodzica / opiekuna prawnego) 
* niepotrzebne skreślić 
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