ZGODA NA UDZIAŁ W WYCIECZCE W GÓRY
Rycerka Górna Kolonia - Bendoszka Wielka – Przegibek (posiłek) – Rycerka Górna Kolonia
…..................................................

Alwernia, dnia …...............................

imię i nazwisko rodzica(opiekuna prawnego)

….................................................
miejscowość zamieszkania

….................................................
nr telefonu kontaktowego

1. Imię i nazwisko uczestnika wycieczki

............................................................................. klasa ……

PESEL..............................................
2. Adres

zamieszkania

…............................................................................................................................

telefon komórkowy dziecka podczas trwania wycieczki

………. …………….........................................

3. Inne ważne informacje o dziecku niezbędne do zapewnienia prawidłowej opieki podczas trwania
wycieczki: ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Wrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce w góry w dniu 24.10.2021r.
Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestniczenie w tego typu
wycieczce.

..............................................
(miejscowość, data)

…….............................................................
(czytelny podpis ojca lub matki lub opiekuna prawnego)

Wycieczka organizowana jest przez Stowarzyszenie Młoda Alwernia w ramach projektu dofinansowanego
przez GMINĘ ALWERNIA „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Alwernia
poza zajęciami szkolnymi w 2021 roku wraz z realizacją zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i narkomani".

OŚWIADCZENIA
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ……………………………………………………………………..………………………
w WYCIECZCE W GÓRY organizowanej przez Stowarzyszenie Młoda Alwernia w dniu 24 października 2021r.
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie, w celach związanych z organizacją, ubezpieczeniem uczestników
i udziałem w wycieczce danych osobowych mojego dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych).
Wyrażam zgodę na: przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka poprzez zamieszczanie zdjęć, filmów na stronie
internetowej Stowarzyszenia Młoda Alwernia, profilu facebookowym stowarzyszenia w ramach organizacji i udziału w wycieczkach,
zajęciach stałych, imprezach i wydarzeniach kulturalnych oraz warsztatach, zamieszczanie zdjęć na tablicach informacyjnych,
gazetkach, płytach CD, ich publikację prasową, a także publikowanie nagrań radiowych i telewizyjnych i innych związanych
z działalnością Stowarzyszenia Młoda Alwernia, z udziałem mojego dziecka, a także w celach promocyjno-marketingowych
organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
I. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka, 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119, z 2016 r. poz. 1) zwanego dalej RODO oraz ustawą z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1781) przez Członków Stowarzyszenia Młoda Alwernia celem
uczestnictwa w wycieczkach, wyjazdach, zajęciach stałych, imprezach i wydarzeniach kulturalnych oraz warsztatach. Jednocześnie
oświadczam, że zgodnie z art. 13 RODO zostałem/am*/ poinformowany/na*/, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka jest Stowarzyszenie Młoda Alwernia,
2.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z organizowaniem i przeprowadzeniem wycieczki
oraz zgodnie z RODO.
3.
Przekazane dane osobowe wykorzystane będą jedynie w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w wycieczce oraz
promocji działalności stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży.
4.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko w celach związanych z organizacją wycieczki, promocją wycieczki oraz
promocją działalności na rzecz dzieci i młodzieży.
5.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
6.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
8.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9.
Pani/Pana dane osobowe i dane dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
10.
Facebook jest podmiotem, który uzyska prawo do wykorzystania zdjęć opublikowanych na portalu, lecz zdjęcia pozostają
niezbywalną własnością umieszczających.
11.
Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa.
II. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka dot. umieszczania zdjęć i materiałów
fotograficznych zawierających wizerunek mojego dziecka podczas wycieczek, wyjazdów zajęć, imprez i wydarzeń kulturalnych oraz warsztatów
poprzez: zwielokrotnienie, utrwalanie, kopiowanie, publiczne udostępnianie, udostępnianie w środkach masowego przekazu, druki, ulotki
reklamowe, foldery, wykorzystanie na stronie www.smalw.pl, oraz Facebook.
III. Jako Rodzic/Opiekun Prawny ponoszę pełną odpowiedzialność materialną w przypadku gdy dziecko umyślnie dokona zniszczeń, uszkodzeń
(spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem) cudzego mienia podczas trwania wycieczki.

..............................................
(miejscowość, data)

..................................................................
(czytelny podpis ojca lub matki lub opiekuna prawnego)

OŚWIADCZENIE 2

Ja (Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) ………………………………………..……………..……………………………………………….
adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nr telefonu kontaktowego …. …………………………………………………………
w związku z udziałem w wycieczce mojego dziecka ………………………………….………………………………………………...
oświadczam, że:
- Mam świadomość panujących zagrożeń epidemicznych oraz faktu, że organizator wyjazdu nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności za konsekwencje podania przeze mnie nieprawdziwych informacji i nierespektowania przez moje dziecko
poniżej wskazanych zasad.
- nie występują u mojego dziecka infekcje oraz objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną.
- w okresie 10 dni przez rozpoczęciem wyjazdu, dziecko nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie
i nie miało (według własnej wiedzy) kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, nie jest objęte kwarantanną ani nadzorem
epidemiologicznym.
- zobowiązuję moje dziecko do stosowania się do wytycznych
i
regulaminów
uczestnictwa
w wycieczkach
organizowanych
przez
Stowarzyszenie Młoda Alwernia, związanych z obowiązkiem używania maseczek,
zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
W trakcie trwania wycieczki DZIECKO BĘDZIE PRZESTRZEGAŁO PONIŻSZYCH ZASAD:
- stosowanie środków do dezynfekcji rąk,
- zachowanie tzw. dystansu społecznego, między osobami, do zakrywania ust i nosa – zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
- podczas wycieczki i przebywania w pomieszczeniach zamkniętych, stosowanie się do poleceń opiekunów, przewodnika
oraz obsługi schroniska z zakresu przepisów bezpieczeństwa,
Jeżeli od momentu podpisania oświadczenia do momentu wyjazdu dziecka podane dane uległy zmianie, zobowiązuje się
poinformować niezwłocznie o tym fakcie organizatora wyjazdu.

Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego – oświadczam, że podane przeze mnie dane
są zgodne z prawdą.
Administratorem podanych dobrowolnie przeze mnie danych osobowych jest Stowarzyszenie Młoda Alwernia, które
administruje nimi zgodnie ze znaną mi Informacją dotycząca przetwarzania Danych Osobowych(RODO). Zgadzam się, na
przekazanie ich na ewentualne żądanie służb (m.in. sanitarnych, epidemiologicznych).

..............................................
(miejscowość, data)

..................................................................
(czytelny podpis ojca lub matki lub opiekuna prawnego)

