KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA
ZIMOWISKA

OŚWIADCZENIE
Zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w Zimowisku organizowanym przez
Ośrodek Jeździecki „Kłodzka Róża” w Święcku
……………………………………………….
(miejscowość, data, czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

I. INFORMACJA ORGANIZATORA ZIMOWISKA:
1. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowej jazdy
(płatne w danym dniu)
2. Wszelkie informacje o zmianach w tym o dodatkowej jeździe
ustala rodzic z opiekunem
3. Dziecko zobowiązane jest do przestrzegania regulaminu
Zimowiska. W przeciwnym razie rodzic odbiera dziecko z zajęć
na koszt własny

1. Nazwa oferty : …………………………….
2. Czas trwania od ………… do …………..
II. WNIOSEK RODZICÓW/OPIEKUNÓW O SKIEROWANIE DZIECKA
NA ZIMOWISKO:
1. Imię i nazwisko dziecka
.....................................................................................
2. Data urodzenia
...................................................................
3. Adres zamieszkania
......................................................................

III. INFORMACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW O STANIE
ZDROWIA DZIECKA i szczególnych potrzebach / zaleceniach
( np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale
leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary itp.)
......................................................................................................................................
..................................................................................................................................

……………………………………………………………..
4. Adres rodziców w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku
.................................................................................
…………………………………………………………….
tel.kont. ................................................
5. Pesel dziecka
……………………………………............................

IV.
STWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM(ŁEM) SIĘ Z POWYŻSZYMI
PUNKTAMI I DOKONAŁAM(ŁEM) ŚWIADOMEGO WYBORU ORAZ
PODAŁAM(ŁEM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE
MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU
DZIECKA NA ZIMOWISKU. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO POKRYCIA PRZYJĘTYCH
POWYŻEJ ZOBOWIĄZAŃ, W TYM EWENTUALNYCH KOSZTÓW ZAKUPU
LEKÓW DLA MOJEGO DZIECKA.
..................................
(miejscowość , data)

...............................................
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie 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 informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Jeździecki „Kłodzka Róża”
Dorota Czyż-Frońska, Święcko 57, 57-441 Bożków. Wszelkie kwestie dotyczące danych
osobowych można kierować na e-mail: klodzkaroza@wp.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie 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 - art. 6 ust 1 pkt. a i b.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym dane zostały
powierzone, organy publiczne z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać
dane osobowe, podmioty upoważnione na podstawie Pani/Pana zgody.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania zimowiska.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia
i realizacji tej umowy.
Nie podanie danych osobowych będzie skutkowało uniemożliwieniem zawarcia i realizacji
umowy.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

…………………….……………………………….
Data i podpis

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Ja, niżej podpisany
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zgodnie z art. 81
ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U.
z 2017 r., poz. 880 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a 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
zarejestrowanego podczas
zimowisko 2019
(nazwa zdarzenia/ uroczystości)

Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej Ośrodka Jeździeckiego
„Kłodzka Róża”, fanpage oraz kalendarzach reklamowych w celu promowania działalności
jednostki.
Oświadczam, że poinformowano mnie o prawie do wycofania zgody w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

……………………………………..

…………………………….

(miejscowość, data)

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

Opracowanie

