
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 
Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka 

 
 

PROSZĘ POSTAWIĆ ZNAK „X” W KRATKACH 

 

 - wyrażam zgodę na udział niepełnoletniego syna/córki ………………………………………………………………………..………….…… 

w Nieobozowej Akcji Letniej  organizowanej przez KÓRNICKIE CENTRUM REKREACJI I SPORTU OAZA (dalej KCRiS 

OAZA) w KÓRNIKU w sezonie letnim w roku 2022. 

 -- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka /podopiecznego przez  KCRiS OAZA  

w celu uczestnictwa w Nieobozowej Akcji Letniej  

- wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku  mojego dziecka/podopiecznego w formie fotografii  

w materiałach promocyjno- reklamowych wydawanych przez KCRiS OAZA na stronie internetowej 

www.oaza.kornik.pl oraz w mediach społecznościowych (fanpage i Instagram KCRiS OAZA). 

- oświadczam, że zapoznałam/-em się z poniższą klauzulą informacyjną: 

 

 
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 Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 roku (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane  

w skrócie RODO informuję, iż: 

 

1).Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA z siedzibą  

w Kórniku przy ul. I. Krasickiego 1, 62-035. 

2). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Anna Łuczak, telefon: 61 649 88 75 lub e-mail: iodo@oaza.kornik.pl. 

3).Pani/Pana dane osobowe zawarte w karcie zgłoszeniowej i regulaminie będą przetwarzane w celu uczestnictwa Twojego 

dziecka/podopiecznego w Półkoloniach, na potrzeby niezbędne do zapewnienia jego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, d RODO. 

4).Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: osoby upoważnione przez administratora Kórnickiego Centrum Rekreacji  

i Sportu OAZA do uzyskania danych osobowych, podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego 

prawa (np. funkcjonariuszom Policji, pracownikom Kuratorium Oświaty), upoważnione osoby świadczące usługi na rzecz 

Administratora. 

5).Dane Twojego dziecka/podopiecznego po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa 

wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 Art. 

92 h). 

6).Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych.  

7). Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. 

8). Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9).Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania z usług, 

podanie określonych danych osobowych jest konieczne. Ich niepodanie spowoduje niemożność osiągnięcia celu określonego  

w pkt.3.  

10). Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

11).Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest również na stronie internetowej www.oaza.kornik.pl oraz 

 w administracji administratora. 

 

 

 
 

……………………………………………………………………………………. 

    Data i czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

 

http://www.oaza.kornik.pl/
http://www.oaza.kornik.pl/

