
Przecza, dn. ……………………….…………
WNIOSEK

o zapisanie dziecka na listę uczestników  wycieczki 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) …………………………………………………….
……………………………….…………………………………………………....………………………………………………………………………………….

 
na listę uczestników wycieczki do Opola na kręgielnię w dn. 29 sierpnia 2019r.

Podaję informacje dotyczące mojego dziecka, które mogą być istotne podczas trwania wycieczki (uczulenia,
choroby, przyjmowane leki itp.):
……………………………………………………….………………………….…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Po zajęciach dziecko (właściwe zakreślić):

o będzie samo wracało do domu;
o będzie odbierane przez rodzica / opiekuna;

o będzie odbierane przez osobę trzecią (należy wypełnić upoważnienie, które będzie załącznikiem do
niniejszego wniosku).

………………………………………………………………………
                                                                                                                    czytelny podpis rodzica / opiekuna dziecka

*właściwe podkreślić

Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów dziecka:

……………………………………………...……………………………………………………
Adres zamieszkania:

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

telefony kontaktowe rodziców:

matki ………………………..………………..  ojca ……………………….……………………



OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i d RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679
z dnia  27  kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony osób fzycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, wyrażam
zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  i  mojego  dziecka  przez  Miejską  i  Gminną  Bibliotekę  Publiczną  w  Lewinie
Brzeskim w związku z udziałem mojego dziecka w wycieczce organizowanej przez MiGBP w Lewinie Brzeskim Filię Biblioteczną
w Przeczy.

………………………………....…………………………………..
(czytelny podpis rodzica / opiekuna dziecka)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem Danych Osobowych jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim, ul. Kościuszki 52, 49-340
Lewin  Brzeski.  Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  można  skontaktować  się  pod  adresem
Administratora. 
2.Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są na podstawie:
-  art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych w związku z udziałem Pani/Pana dziecka w wycieczce organizowanej przez Bibliotekę.
3. Placówka nie przekazuje danych do innych odbiorców lub państwa trzeciego lub poza teren Unii Europejskiej. 
4.Dane przetwarzamy przez rok od zakończenia wycieczki, potem będą archiwizowane. 
5.W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo: 
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
- prawo do sprostowania (poprawienia danych);
- prawo do usunięcia danych, jeśli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw prawnych do ich przetwarzania, można żądać ich usunięcia;
- ograniczenia przetwarzania danych; 
- wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych; 
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie w wypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych
osobowych bądź niezgodności z celem ich zebrania.
- prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych; zgoda może być wycofana w każdej chwili.
6. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w związku z  udziałem Pani/Pana dziecka w wycieczce
organizowanej przez MiGBP w Lewinie Brzeskim Filię Biblioteczną w Przeczy. 




