Wniosek o dofinansowanie wyjazdu letniego dla dzieci
pn. „Ahoj, przygodo!”

Proszę o dofinansowanie przez Gminę Nowosolna wyjazdu letniego mojego dziecka:

imię i nazwisko dziecka: ______________________________________________________
nr PESEL dziecka : ___________________________________________________________
w terminie: 22.07.2018r – 29.07.2018r.
do: Ośrodka Wypoczynkowego WASZETA
Waszeta 6, 11-015 Olsztynek
w kwocie: 200,00 zł.

Jednocześnie oświadczam, że dziecko jest zameldowane na trenie gminy Nowosolna
pod adresem : _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

..........................................................................................
czytelny podpis i data

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 roku informujemy, że:


Administratorem podanych danych osobowych jest: Gminno Parkowe Centrum Kultury
i Ekologii w Plichtowie Plichtów 21, 92-701 Łódź.



Celem przetwarzania danych jest udział w wyjazdach wakacyjnych organizowanych przez
Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie.



Zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w wyjazdach wakacyjnych, następnie
przechowywane będą w archiwum przez okres 25 lat, podstawa prawna: Rozporządzenie
Ministra Kultury nr 1743 z dnia 20.10.2015 r.



Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.



Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy przetwarzanie danych naruszałoby przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.*

Podanie w wniosku o dofinansowanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem
zawarcia umowy na udział w wyjazdach wakacyjnych organizowanych przez Gminno Parkowe
Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie.
Podanie danych określonych w wniosku o dofinansowanie jest dobrowolne, a konsekwencją
niepodania danych będzie brak możliwości realizacji udziału w wyjazdach wakacyjnych.

..........................................................................................
czytelny podpis i data

* - Podstawa prawa: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 e. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/ WE z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)

