
Załącznik nr 1 do Regulaminu XII Rajdu Pieszego z Mikołajem 2021 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Realizując obowiązek z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”) informujemy, że: 
1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie Gminny Ośrodek Kultury 

Gminy Zamość z siedzibą w Wysokiem (adres: Wysokie 154, 22-400 Zamość), (dalej: „GOK Gminy Zamość” lub „My”). 
2. GOK Gminy Zamość wyznaczył inspektora ochrony danych, którego zadaniem jest pomocy przy przestrzeganiu przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz 

monitorowanie przestrzegania tych przepisów. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z naszym inspektorem ochrony 

danych, poprzez pocztę elektroniczną pisząc na adres: iod.gok@gminazamosc.pl, bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na w/w adres GOK Gminy Zamość. 
3. Przekazywane nam dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na GOK Gminy Zamość, a wynikających 

m.in. z przepisów ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przepisów dotyczących obowiązku 

archiwizacji dokumentacji przez instytucje publiczne, co znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
4. Dostęp do przekazywanych danych osobowych będą mieli nasi upoważnieni pracownicy. Ponadto, odbiorcami danych osobowych mogą być 

podmioty, którym GOK Gminy Zamość zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, np.: 
1) bank prowadzący rachunek GOK Gminy Zamość; 
2) firma świadcząca usługi serwisu oprogramowania komputerowego; 
3) firma świadcząca usługi hostingu; 
4) zewnętrzny informatyk; 
5) firma świadcząca usługi utrzymania infrastruktury IT, serwisu sprzętu komputerowego i oprogramowania; 
6) dostawcy usług i systemów informatycznych; 
7) podmioty telekomunikacyjne; 
8) Urząd Gminy Zamość; 
9) organy publiczne w uzasadnionych przypadkach; 
10) firma transportowa zapewniająca transport uczestników kolonii, obozu, zimowiska; 
11) firma ubezpieczeniowa, która obejmie ochroną ubezpieczeniową uczestników wypoczynku; 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do żadnego państwa trzeciego (tj. państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji 

międzynarodowej. 
6. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały one zebrane. Przekazane dane osobowe 

zawarte w dokumentacji wypoczynku będą przez nas przechowywane przez okres 5 i pół roku od dnia zakończenia wypoczynku. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych; 
2) żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia danych, gdy dane są niekompletne; 
3) żądania usunięcia danych osobowych, o ile zachodzi uzasadniająca to żądanie okoliczność przewidziana w przepisach prawa (tj. w art. 17 RODO); 
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem (tj. art. 18 RODO); 
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą, w przypadkach, gdy 

przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów; 
6) przenoszenia danych. 

8. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 

Warszawa). 
9. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z oferty organizowanego przez GOK Gminy Zamość 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Konsekwencją niepodania danych osobowych potrzebnych do założenia karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku 

będzie brak możliwości udziału dziecka w wypoczynku. 
10. Przekazywane dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym 

profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat konkretnych  osób, a następnie 

samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na te osoby 

wpływać. 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/-łem się z powyższą informacją dotyczącą przetwarzania przez GOK Gminy Zamość moich danych osobowych. 

 

 

(data)  (czytelny podpis osoby udzielającej zgody) 
ZGODA NA UDZIAŁ W WYJEŹDZIE 

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na udział  dziecka/ dzieci ......................................................................................................................................................               

(imię i Nazwisko/ PESEL) 
w  XII Rajdzie Pieszym z Mikołajem w dniu 27 listopada 2021 roku  organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamośd z/s w Wysokiem.  
 

 (proszę wpisad numer telefonu kontaktowego): ............................................................... 
 

…………………………………………………………………………………. 
       (miejscowośd, data, czytelny podpis) 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 
Niniejszym dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, Wysokie 

154, 22-400 Zamość, NIP: 9223052240 w celu realizacji zadań statutowych administratora, tj. na potrzeby umożliwienia mojemu dziecku udziału w XII Rajdzie 

Pieszym z Mikołajem w dniu 27 listopada 2021 roku organizowanym przez GOK Gminy Zamość. 
Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 
………................................................. 

Data, czytelny podpis 
 

 

 



 

                                                                                                                                                           
ZGODA NA PRZEKAZANIE DANYCH DZIECKA/DZIECI FIRMIE UBEZPIECZENIOWEJ 
Niniejszym jako opiekun prawny dobrowolnie wyrażam zgodę na przekazanie przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z siedzibą w 

Wysokiem danych osobowych mojego dziecka/dzieci (obejmujących: imię, nazwisko, PESEL) firmie Zbigniew Piech PAG Sp. z o.o Agencja 

Ubezpieczeniowa, ul. Peowiaków 90 B, 22-400 Zamość  celem ubezpieczenia od NNW. 
Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a 

wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 
                                                                                                                                                                         
  ………................................................. 
            Data, czytelny podpis 
 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA/DZIECI 
Niniejszym jako opiekun prawny dobrowolnie wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  utrwalonego na fotografiach wykonanych podczas XII Rajdu Pieszego z Mikołajem w  dniu 27 listopada 2021 

roku, których było/były uczestnikiem, w celach promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, Wysokie 154, 22-400 

Zamość, NIP: 9223052240 oraz Gminy Zamość przez ich publikację: 
 na stronie www.gminazamosc.pl  
 na stronie www.gok.gminazamosc.pl 
 w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość 
 w materiałach promujących Gminę Zamość lub Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość. 
(zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz.U. 2018 poz. 650). 
Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a 

wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                       ………................................................. 
                                                                                                                                                                                   Data, czytelny podpis 
 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA/DZIECI 
Niniejszym jako opiekun prawny dobrowolnie wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska mojego dziecka/dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  w związku  

z jego udziałem w XII Rajdzie Pieszym z Mikołajem w dniu 27 listopada .2021 roku, w celach promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury Gminy 

Zamość z/s w Wysokiem, Wysokie 154, 22-400 Zamość, NIP: 9223052240 oraz Gminy Zamość przez ich publikację: 

 na stronie www.gminazamosc.pl  

 na stronie www.gok.gminazamosc.pl 

 w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość 

 w materiałach promujących Gminę Zamośd lub Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamośd. 
(zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz.U. 2018 poz. 650) 
Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a 

wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 
 

………................................................. 
Data, czytelny podpis 
 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA/DZIECI 

W SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH  
Niniejszym jako opiekun prawny dobrowolnie wyrażam zgodę na nieodpłatne zamieszczenie przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w 

Wysokiem, Wysokie 154, 22-400 Zamość wizerunku mojego dziecka/dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  

utrwalonego na fotografiach wykonanych podczas XII Rajdu Pieszego z Mikołajem w dniu 27 listopada 2021 roku, 

którego było/były uczestnikiem, na stronie społecznościowej w serwisie Facebook pod adresem www.facebook.com/zamojski.gok oraz 

www.facebook.com/gminazamoscpl w celach promocyjnych. 
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem pragnie poinformować, że serwis Facebook przetwarza dane biometryczne z 

zamieszczonych zdjęć oraz że serwery serwisu Facebook znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z 

zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane Pani/Pana dziecka/dzieci 

zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością 

serwisu.  
 

Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a 

wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                            ………................................................. 
                                                                                                                                                                                       Data, czytelny podpis 

 


