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Oświadczenie Rodzica/ Opiekuna Prawnego 

 

 

1. Syn/ córka…………………………………………………………… będzie przestrzegał(a) 

Regulaminu Uczestnika. 

 

2. Zobowiązuję się do poniesienia odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez moje 

dziecko. Jednocześnie mam świadomość, że organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 

cenne uczestnika wypoczynku tj. telefony komórkowe, mp3 i inne. 

 

3. W przypadku drastycznego naruszenia Regulaminu przez moje dziecko może zostać podjęta 

decyzja o jego usunięciu z placówki na mój koszt. 

 

4. W razie utraty zdrowia zgadzam się na jego zabiegi diagnostyczne. 

 

5.  Wyrażam zgodę na wykonywanie mojemu dziecku zdjęć podczas wypoczynku letniego oraz 

wykorzystania ich do umieszczenia na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa 

Działania - Tygiel Doliny Bugu” www.tygieldolinybugu.pl oraz innych materiałach 

informacyjnych. 

 
                                                                               ……………………………………… 

                                                                                  Data i podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego 

 

 

Zgoda na wizerunek 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celu budowania 

pozytywnego wizerunku Administratora  w przestrzeni publicznej i w mediach. 

 

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

Data i podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego 

 

Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel 

Doliny Bugu”, z siedzibą ul. Warszawska 51/7, 17-312 Drohiczyn) 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji wypoczynku  - na podstawie Art. 6 ust. 1 

lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do odwołania zgody  

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego    

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową realizacji usługi/umowy 

 
 

http://www.tygieldolinybugu.pl/

