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Z G O D A  
RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH* NA UDZIAŁ DZIECKA  

W RAJDZIE EDUKACYJNYM „PUSZCZA JODŁOWA” 

 
Ja, niżej podpisany/-a …………….………………………………………………………………………………………………………………...  

wyrażam zgodę na udział ………………………...………………………………………………………………… pozostającego/-j pod moją 

opieką prawną, w Rajdzie edukacyjnym „Puszcza Jodłowa” w Świętokrzyskim Parku Narodowym z siedzibą  

w Bodzentynie w dniu 21.10.2022 r.  

[Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody*]na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego 
dziecka przez Świętokrzyski Park Narodowy zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.)  w celu realizacji Rajdu. 

 
 
……….………..……………………….                                                                                                                …………..……………………………… 
            miejscowość, data                                                                                                                          podpis 

 

[Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody *] na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dziecka pozostającego 
pod moją opieką prawną przez Świętokrzyski Park Narodowy zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.) w celach 
dokumentacyjnych, informacyjnych i promocyjnych firmy poprzez umieszczanie zdjęć z przebiegu Rajdu na stronie 
internetowej Parku, portalu społecznościowym, w kronice Parku oraz innych mediach. 
 
 
……….………..……………………….                                                                                                            …………..……………………………… 
            miejscowość, data                                                                                                                             podpis 

 
* niepotrzebne skreślić 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, 

z późn. zm.), tzw. RODO,  informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka jest Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, 

ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, tel. 41 311 51 06, w imieniu którego działa Dyrektor  – dr inż. Jan Reklewski. 

2) inspektorem ochrony danych w Świętokrzyskim Parku Narodowym z siedzibą w Bodzentynie jest Pani Sylwia Poznańska (e-mail: 

iodo@swietokrzyskipn.org.pl). 

3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Rajdu edukacyjnego „Puszcza 

Jodłowa” dla klas IV-VI ze szkół podstawowych, biorących udział w rajdzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie również polegać na zamieszczaniu w zbiorze materiałów 

promocyjnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego materiałów ilustrujących realizowany rajd, włącznie z fotografiami (wykorzystanie 

wizerunku). 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże 

się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów archiwizacyjnych.     

7) na podstawie art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

8) w przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administrator usuwa dane osobowe o ile nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania. 

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 

10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w tym danych osobowych dziecka jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia Pani/Pana dziecka w rajdzie. 

11) Pani/Pana dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania. 
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