
 
Zgoda na udział dziecka w turnusie edukacyjnym Zielonej Szkoły w Schodnie 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Zielonej Szkole w Schodnie. 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem pobytu w Zielonej Szkole i jestem świadoma/my, że odpowiadam za przestrzeganie przez moje dziecko tego 
regulaminu 

  Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody – na upublicznienie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej / na stronie serwisu Facebook w celu 
promocji PZPK - Zgoda dotyczy zdjęć/filmów na których zarejestrowany jest wizerunek mniej niż 4 osób (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, zgody nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, 
publiczna impreza, itp.). 

  Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody – na upublicznienie wizerunku mojego dziecka w drukowanych materiałach promocyjnych PZPK tj. ulotki, plakaty, 
banery, materiały edukacyjne. 

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

(imię, nazwisko dziecka) 
 
 
……………………………      ………………………………………………………. 
(data)        (czytelny podpis opiekuna prawnego) 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Informuję, iż: 
Administratorem danych osobowych uczestników turnusu jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, kontakt: 
Zielona Szkoła w Schodnie – tel. 502-694-000, zsk@pomorskieparki.pl 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pomorskieparki.pl  
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji oraz promocji warsztatów z edukacji ekologicznej. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych w 
innym celu niż ten, na który osoba wyraziła zgodę.  
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda opiekuna prawnego osoby, której dane dotyczą. 
Ze zgody można wycofać się w każdej chwili. Wycofanie się ze zgody należy złożyć pisemnie do administratora. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem 
możliwości przetwarzania wizerunku dziecka przez administratora od dnia złożenia wycofania, usunięciem wizerunku z materiałów wewnętrznych, strony 
internetowej serwisu Facebook i tablic ogłoszeń. Nie będzie możliwe zebranie plakatów oraz ulotek, które zostały upublicznione. 
Dane przetwarzane będą do czasu wycofania się ze zgody jednak nie dłużej niż 6 lat tj. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  
Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, żądania ich 
usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji turnusu ekologicznego.  
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. 
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. 
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