
Brzeziny, dnia ……………………………………… 
…………………………………………… 
          Imię i nazwisko rodzica/ 
              opiekuna prawnego 
 

OŚWIADCZENIE - ZGODA 
 
Dane osobowe uczestnika animacji feryjnych: 
Imię ……………………………..…………………………………………. Nazwisko ………………………….…………………………..………. 
………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
 
Wyrażam zgodę na udział córki/syna w wycieczce do kina Helios w Kaliszu organizowanej w dniu 7 lutego 2023 
przez Brzezińskie Centrum Kultury i Bibliotekę. Program której przedstawia się następująco: 

1. Wyjazd sprzed budynku CK – godzina 10.00 
2. Udział w projekcji filmowej – tytuł „KOT W BUTACH – ostatnie życzenie ” 
3. Powrót do Brzezin – ok. godz. 13.30 

Informacje dodatkowe: 

1. Koszt wyjazdu to koszt 30 zł (z biletem do kina). 
2. Wpłata kwoty 30 zł gwarantuje udział w wyjeździe.  
3. W przypadku rezygnacji z wyjazdu w terminie 3 dni od daty wyjazdu rezygnujący ma obowiązek 

znaleźć inną osobę chętną na wyjazd. Odwołanie bezkosztowe nie jest możliwe.  
4. Przewoźnik uzgodniony do wyjazdu będzie sprawdzoną Firmą uprawnioną do przewozu dzieci (zgodnie 

z obowiązującymi przepisami). 
5. Informujemy, iż w wycieczce weźmie udział 3 opiekunów, w tym kierownik wycieczki z uprawnieniami 

pedagogicznymi.  
6. Prosimy, by dzieci  nie zabierały ze sobą dużej ilości posiłków, ale zbyt wiele pieniążków (na popcorn), 

bo wyjazd nie jest długi. 
7. Prosimy o przekazanie Organizatorowi informacji o ewentualnych uwagach dotyczących stanu zdrowia 

dziecka, niezbędnych w sprawowaniu opieki.  
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe (w tym telefony), które będą 

posiadały dzieci podczas wycieczki.  
 
Zapoznaliśmy się z programem wycieczki i informacjami dodatkowymi: 
       

…………………………………………………………………………………….. 
      Podpis Rodzica lub Opiekuna Prawnego 

ZGODA: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka: 
- imienia i nazwiska; 
- wizerunku; 

w celu udziału w wycieczce oraz w celu promocji działalności Brzezińskiego Centrum Kultury w materiałach 
promocyjnych i publikacjach wydawanych przez Centrum Kultury oraz profilach społecznościowych, których 
administratorem jest Brzezińskie Centrum Kultury.  

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27.04.2016 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.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), przyjąłem (-łam) do wiadomości, że:  

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Dyrektor Brzezińskiego Centrum Kultury i Biblioteki z siedzibą przy ul. 1000-

lecia 10, 62-874 Brzeziny ( e –mail: sekretariat@brzeziny-centrumkultury.pl)  

2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  

3. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych.  

4. Przysługuje mi również prawo do cofnięcia udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz okres archiwizacji. 

6. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z przepisami przetwarzania danych osobowych przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

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

Podpis i telefon do kontaktu 
 

mailto:sekretariat@brzeziny-centrumkultury.pl

