
DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

W WYJEŹDZIE „RĘKĄ MALOWANE””

Ja niżej podpisany: 

Imię i nazwisko ….....................................................................................................................

Pesel……………………………………………………………………………………………..

zam………………………………………………………………………………………………

Nie posiadam / posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (do wglądu pracownika
socjalnego) w stopniu …........................... (właściwe podkreślić).

Telefon…....................................  (nieobowiązkowe - osoba nie musi ich podawać, choć ich
podanie  może  ułatwić  kontakt  z  osobą  w  związku  ze  złożoną  deklaracją  uczestnictwa
w wycieczce).

PROSZĘ POSTAWIĆ DOWOLNY ZNAK W KRATKACH

Deklaruję mój udział w wyjeździe „Ręką malowane” organizowanego przez GOPS w
Jerzmanowej w dniu 20-09-2019r. (zwanego dalej „wycieczką”).

Zapoznałam się / zapoznałem się i akceptuję „REGULAMIN WYCIECZKI: RĘKĄ
MALOWANE” organizowanej przez GOPS w Jerzmanowej. Załącznik do deklaracji. 

Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  mojego  wizerunku,  wypowiedzi
(fotografii,  zapisu  audiowizualnego)  bez  konieczności  każdorazowego  ich
zatwierdzania  w  działaniach  medialnych  prowadzonych  przez  Administratora  oraz
patronów  medialnych.  Zgoda  obejmuje  wykorzystanie,  utrwalenie,  obróbkę
i powielanie zdjęć w celu dokumentacji oraz promocji GOPS-u. Powyższa zgoda nie
jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

Oświadczam,  że  nie  występują  znane  mi  przeciwwskazania  zdrowotne
uniemożliwiające mój udział w wycieczce.

Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Jerzmanowej, ul. Głogowska 7, 67-222 Jerzmanowa
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Kontakt  w  sprawie  ochrony  danych  osobowych:  tel.  +48  768358801  lub  adres  e-mail
iodo@nsi.net.pl.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Dane osobowe będą przetwarzane  w celu  organizacji  wycieczki,  na  podstawie  udzielonej
zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.



ODBIORCY  DANYCH
Odbiorcami  danych  osobowych  mogą  być  podmioty  uprawnione  do  ich  uzyskania  na
podstawie  przepisów  obowiązującego  prawa  oraz  na  podstawie  zawartych  przez
Administratora umów powierzenia związanych z realizacją zadania.
OKRES  PRZECHOWYWANIA  DANYCH
Dane  przechowywane  będą  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  zadań  związanych
z organizacją i rozliczeniem wycieczki.
PRAWA  PODMIOTÓW  DANYCH
Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– wycofania  wyrażonej  zgody.  Skorzystanie  z  prawa  cofnięcia  zgody  nie  będzie  miało
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania,
– sprostowania (poprawienia) danych,
– ograniczenia przetwarzania danych,
– dostępu do danych (w tym kopii tych danych),
– wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (+48) 228607086.
W  przypadku  gdy  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego
ciążącego  na  administratorze  (na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO),  nie  przysługuje
Pani/Panu prawo do:
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych 
w art. 21 RODO
– usunięcia danych,
– przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
INFORMACJA O  DOWOLNOŚCI LUB  OBOWIĄZKU  PODANIA  DANYCH
Podanie danych osobowych jest  dobrowolne,  lecz odmowa ich podania skutkować będzie
brakiem możliwości udziału w wycieczce.
INFORMACJA O PROFILOWANIU
Dane osobowe nie  będą  przetwarzane  w sposób zautomatyzowany i  nie  będą poddawane
profilowaniu.

 Miejscowość, data Czytelny podpis


