
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
(dla osób nie będących członkami Oddziału PTTK im. Zbigniewa Czapnika w Kluczach) 

………………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i data wydarzenia) 

 

Ja ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)  

1. wyrażam zgodę na  udział dziecka …………………………………………………………………. 

w wydarzeniu i biorę za niego odpowiedzialność  

 

2. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celu prawidłowej 

organizacji wydarzenia i zakresie niezbędnym do jego realizacji 

 

3. wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka w 

mediach i materiałach informacyjnych Oddziału PTTK im. Zbigniewa Czapnika w Kluczach. 

 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
Klucze, dnia ………………………..   ………………………………………………….. 
        (podpis rodzica lub opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Oddział PTTK im. Zbigniewa Czapnika w Kluczach; 

ul. Zawierciańska 30; 32-310 Klucze 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego kontakt jest możliwy za 

pośrednictwem adresu e-mail: odo@pttk-klucze.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora z 

dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” 

3. Dane osobowe wykorzystywane będą w celu prawidłowej organizacji wydarzenia, udokumentowania 

działalności Oddziału, umieszczenia relacji na stronie internetowej i materiałach informacyjnych. 

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przez Nas udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa. 

5. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.  
6. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 
7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres działalności Oddziału PTTK w Kluczach.  

8. Posiada Pani /Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych, 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowej organizacji wydarzenia 

mailto:odo@pttk-klucze.pl

