
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

 

uczestnika biorącego udział w  cyklu imprez  
 

ŚRODY WAKACYJNE Z PTTK – 2022 
 

 

1. Dnia ……….... 2022 r. do ……………………………………………………………………… 
 

2. Dnia ………… 2022 r. do ………………………….…………………………………………… 
 

3. Dnia ………… 2022 r. do ………………………………………………………………………. 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

Oświadczenia /zgody obowiązkowe/: 
 

   Oświadczam, że znana mi jest treść regulaminów imprez, który znajdują się na stronie internetowej organizatora:  

      Oddział PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach (www. zary.pttk.pl)- których warunki w pełni akceptuję. 
 

 

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  (dane zwykłe- w tym: nazwisko i imię, Nr PESEL,  

      Adres zamieszkania, nr tel.), przez Oddział PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach celem prawidłowego wykonania  

     umowy uczestnictwa w powyższych imprezach.I tylko w tym celu mogą być udostępniane innym podmiotom. 

 

   Wyrażam zgodę na publikację wizerunku i materiałów audiowizualnych z moim udziałem, zarejestrowanych podczas  

      ww. imprez przez Organizatorów do celów działalności wewnętrznej, w tym także dla potrzeb działań  

      marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). 

 

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Oddział PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach w  

      celach informowania o wydarzeniach turystycznych i pochodnych organizowanych przez Oddział PTTK Powiatu  

      Żarskiego w Żarach  lub jego Partnerów. 

 

   Wiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych  ich poprawiania i usunięcia 

 

   Wiem, że  Administratorem Moich danych osobowych i jest Oddział PTTK Powiatu Żarskiego w Żarachz siedzibą   

      w Zarach przy pl. St. Wyszyńskiego 11, 68-200 Żary, (NIP: 928-15-03-452, REGON: 970411752, KRS: 000080062).  

      Kontakt z administratorem danych osobowych pod adresem poczta@zary.pttk.pl.pl 

 
 

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, ale stanowi niezbędny warunek 

uczestnictwa w powyższych imprezach. 
 

Żary, dnia …………………………...2022 r. 

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

        …… ……………..…………………………………                            …………………………………………………………….. 
                 Imię i nazwisko                                                                                                     adres zamieszkania 
 
 
 
      …………………….………                           ……………………………..…                        ……….…………………………… 
                        Nr PESEL                                              Nr telefonu                                                  Czytelny Podpis 

 

 

mailto:poczta@zary.pttk.pl.pl


 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

-Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych i danych osobowych Twojego dziecka jest Oddział PTTK Powiatu Żarskiego w 

Żarachz siedzibą w Zarach przy pl. St. Wyszyńskiego 11, 68-200 Żary, (NIP: 928-15-03-452, REGON: 970411752, KRS: 

000080062). Kontakt z administratorem danych osobowych pod adresempoczta@zary.pttk.pl.pl 

 

- W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe? 

a) wykonania umowy - czyli udziału dziecka wCYKLU IMPREZ WAKACYJNYCH – 2018, odbywających się w okresie 23.06 

– 31.08.2018 r., w tym:przekazywania list uczestników dla celówmeldunkowych w schronisku, oraz wynikających z prawa 

przewozowego, przepisów granicznych i celnych. Przesyłania informacji organizacyjnych o imprezie, obsługi zgłoszeń i 

korespondencji związanych z imprezą, kontaktu Organizatora z dzieckiem/opiekunem 

b) wykonania obowiązków prawnych ciążących na organizatorze- Oddział PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach 

c)w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Oddział PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach:obsługi zgłoszeń 

 i korespondencji, kontaktu z dzieckiem/opiekunem, przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom 

d) na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody – przesyłanie informacji 

 

- Czy musisz podawać dane osobowe? 

Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału dziecka w imprezie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia 

zawarcie umowy i udział w imprezie. 

 

- Jak długo będą przetwarzane dane osobowe? 

Dane osobowe Twoje i Twojego dziecka będą przetwarzane w okresie uczestnictwa w imprezie na które zostanie zgłoszone.Po 

zakończeniu tego okresu, dane tebędą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie 

podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń 

wynikających z zawartej umowy.Dane dziecka mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i 

archiwalnych. 

 
- Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania danych osobowych? 

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do danych osobowych Twoich i Twojego dziecka, ich sprostowania, ich usunięcia 

oraz ograniczenia ich przetwarzania. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich 

przenoszenia.W odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody - masz prawo do jej cofnięcia w 

dowolnym momencie. 

 

- Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych? 

Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 
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