
Deklaracja uczestnictwa w wycieczcie dla Seniorów do 

„Starej Chaty u Kowola” w Kluczewie organizowanej przez Radę 

Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w dniu 9 września 2022 

 

Imię i nazwisko:  
  

Adres zamieszkania:  
  

Wiek:  
  

PESEL:  
  

Telefon kontaktowy:  
  

Osoba upoważniona do kontaktu 
w razie potrzeby czy wypadku: 

(imię, nazwisko, numer telefonu) 

 
 

  

Inne informacje: 
(szczególnie alergie pokarmowe 

dieta i inne ważne dane) 

 
 

 

Oświadczenia 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem wycieczki dla Seniorów organizowanej 

przez Radę Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w ramach Senioralnego Funduszu 

Wyjazdowego 2022 w dniu 9 września 2022. 

 

……………………..………………………………………………………………. 
Czytelny podpis uczestnika wycieczki 

 

Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na udział w wycieczce do „Starej Chaty u 

Kowola” w tym na udział w zaplanowanych atrakcjach §3 pkt. 1.1 – 1.7. 

 

……………………..………………………………………………………………. 
Czytelny podpis uczestnika wycieczki  

 

Ubezpieczenie 

Wyrażam chęć wykupienia nieobowiązkowego ubezpieczenia na czas trwania wyjazdu 

w kwocie 1 zł. 



Wycieczka dla Seniorów do „Starej Chaty u Kowola” w dniu 9 września 2022 

Klauzula Informacyjna RODO 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. reprezentowana przez Zarząd Osiedla 

ul. Rękodzielnicza 1, 54-135 Wrocław. Kontakt: tel. 502 286 777, adres e-mail: pilczyce@osiedla.wroclaw.pl 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochronnych Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt pod numerem 

telefonu 502 286 773 lub mailowo pod adresem e-mail: pilczyce@osiedla.wroclaw.pl. 

3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi: 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanej dalej RODO, 

2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83), art. 81.1. 

4. Pozyskane dane będą udostępniane oraz przetwarzanie na potrzeby realizacji wyjazdu oraz w związku z procedurami WCRS związanymi z 

Senioralnym Funduszem Wyjazdowym w tym: 

1. na stronie internetowej oraz profilu Facebook Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., 

2. na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, 

3. w materiałach promocyjnych i reklamowych Rady Osiedla oraz WCRS. 

5. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub niewyrażenie zgód, uniemożliwi 

udział w wyjeździe. 

7. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek, PESEL, numer telefonu, 

podpis. 

8. Podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest moja pisemna zgoda. 

9. Odbiorcami moich danych osobowych będą: 

1. Pracownicy upoważnienie przez Administratora danych do przetwarzania informacji w ramach wykonywania swoich 

obowiązków. 

2. Podmioty uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. sądy, organy ścigania, instytucje 

państwowe), gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

3. Podmioty współpracujące z Administratorem, którym dane osobowe będą udostępniane na podstawie zgody osoby, której te 

dane dotyczą i w celach w niej wskazanych. 

10. Mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, praw od cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznam, że przetwarzanie 

moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

12. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

13. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

14. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wycieczki dla Seniorów 

do „Starej Chaty u Kowola” w Kluczewie w dniu 9 września 2022 oraz w celu umieszczenia na stronie internetowej Rady Osiedla, WCRS 

oraz na profilach Facebook Rady Osiedla i WCRS. 

15. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Kryteria okresu przechowywania ustala się 

w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji archiwalnej. 

Niniejszym oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/ny o celu i sposobie przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 

14 ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1 – ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

 

Ja niżej podpisana/ny oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Radę Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. oraz Wrocławskie Centrum Rozwoju 

Społecznego. 

 

Wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku w formie zdjęć i nagrań wideo oraz przechowywanie 

tych danych. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie oraz rozpowszechnianie mojego wizerunku 

zarówno obecnie jak i w przyszłości. 

 

 

………………………………..………………………………………………………………. 
Data i czytelny podpis uczestnika wycieczki  


