Częstochowa, dn…………………………………….

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – WYCIECZKA
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych………………………………………………..
w celu organizacji i realizacji programu wycieczki do………………………………………………..
w dniu/dniach……………………………… Przez Szkołę Podstawową nr 29 im. Królowej Jadwigi
w Częstochowie, ul. św. Rocha 221
2. W organizacji wycieczki szkoła współpracuje z …………………………………………………………..,
nazwa firmy(biuro podróży/hotel/ubezpieczyciel)

któremu zostaną udostępnione następujące dane: imię, nazwisko, pesel,………………….,
w celu meldunku, ubezpieczenia.
3. Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.
4. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania.
…………………………………………………….
(Czytelny podpis rodzica)
Klauzula informacyjna dotycząca organizacji i realizacji programu wycieczki
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r 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, że:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie,
ul. św. Rocha 221, tel.343 627 148, e-mail: sp29@edukacja.czestochowa.pl
Kontakt z Inspektorem Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail:
iodjs@sod.edu.pl lub pod nr telefonu 343 625 105 wew.107
Dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji planu wycieczki
do…………………………………………. w dniu/dniach………………………………….na podstawie udzielonej zgody
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania przez szkoły wycieczek.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który
dostępny jest w sekretariacie szkoły.
Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie
przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej przez administratora danych.
Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, przenoszenia danych, a także do wycofania zgody w dowolnym momencie.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udziału w wycieczce.

