
Zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych 

 
 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach                      

z siedzibą w Czerwionce-Leszczyny, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Wolności 2, danych 

osobowych takich jak: imię i nazwisko dziecka, imiona i nazwiska rodziców, nr telefonu rodziców 

- w celach związanych z organizacją wycieczki przez Miejski Ośrodek Kultury                         w 

Czerwionce-Leszczyny w terminie …………….......... 
  

 

 

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

         Miejscowość, dnia                       (czytelny podpis obojga rodziców / opiekunów prawnych) 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dziecka jest Miejski 

Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach z siedzibą w Czerwionce-Leszczyny,  

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Wolności 2, tel. 32 43  11 634, 32 43 18 955, e-mail: 

sekretariat@mokcl.pl 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczyny  

można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mokcl.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka przetwarzane będą w celu  związanym 

z organizacją wycieczki przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczyny w 

terminie ………………........ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez okres 

niezbędny dla realizacji celu, a potem niezbędny okres archiwizacji (5 lat po wypełnieniu 

celu). 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka mogą być podmioty, 

które przetwarzają dane osobowe na podstawie przepisów prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, danych osobowych dziecka oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem; 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana bądź dziecka, narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w wycieczce 

organizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczyny. Niepodanie danych 

jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału w wycieczce. 

9. Dane nie będą podlegały zdalnemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

 

 


