
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………………………... … 

w związku z organizacją  przez …………………………………………………………... (organizatora wyjazdu) 

wyjazdu / wycieczki do ……………………………………………………………….. Zgoda obejmuje 

powierzenie danych  podmiotom przetwarzającym, realizującym usługi związane z organizacją wyjazdu. 

Zostałem poinformowany że: 

1) administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest adresem email: splobzow@poczta.onet.pl  

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wyjazdu. 

4) odbiorcami danych osobowych będą : ………………………………………………………………. 

5)dane osobowe przechowywane będą do czasu zrealizowania celu przetwarzania. 

6) posiadam  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwi uczestnictwo 

dziecka w wyjeździe. 

9) dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji  

10) dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

 

 

…………………………………………………………… 

Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
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