
 
Załącznik Nr 2 

 do Regulaminu uczestnictwa w wycieczce do Zatoru” 
 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYCIECZKI DO ZATORU 

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
W związku z przystąpieniem do wycieczki do Zatoru, finansowanego ze środków urzędu Miasta 
Nowego Sącza, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

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

(imię nazwisko dziecka: uczestnika projektu, nr PESEL) 
Dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia realizacji wycieczki do 
Zatoru.  
 

1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Urząd Miasta Nowego Sącza, ul. 
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz.  

2. Podstawa przetwarzania danych: (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) do celów 
związanych z realizacją wycieczki. 

3. Z administratorem –Prezydentem miasta Nowego Sącza można się skontaktować za pomocą 
email: urzad@nowysacz.pl ,telefonicznie: 18 443-53-08, pisemnie na adres siedziby 
Administratora; epuap: /os335l9icx/skrytka; 

4. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem 
ochrony danych, pod adresem mailowym: iod@nowysacz.pl; 

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:  
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych.  

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest brak możliwości uczestnictwa dziecka w wycieczcei do Zatoru. 

7.  Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana/dziecka danych osobowych 

nie podlega Pan/Pani/dziecko decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych.  

8.    Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają 

Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Generalny 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)a od 

powołania przez Sejm będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9.  Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  

        z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.  

Mam prawo do treści swoich danych i ich poprawienia. 

 
 
………………… dnia…………….2020 r.                                               …………………………………………...……… 
                                                                                                   (czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego) 
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