
                

                         11-500 Giżycko  

ul. Mickiewicza 33 

           GMINA GIŻYCKO   tel.+48 87 4299960 

            fax +48 87 4299976 
___________________________________________________________________________________________ 

 

         

OŚWIADCZENIE RODZICA 

W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O DOFINANSOWANIE DO PÓLKOLONII LETNICH 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ GIŻYCKO 

 

Ja, niżej podpisany/a  ………………………………………….……………tel.…………………………  
                                                             (imię i nazwisko)  

zamieszkały/a w …...……………………………………………………………………………………… 
                                                                        (adres)  

 

oświadczam, że jestem wraz z dzieckiem:  ………………………………………………………………  

(imię i nazwisko dziecka ) 

ur. …………………………………………………………..PESEL ……………………………………., 

 (data urodzenia dziecka)  

zameldowany/a na terenie gminy Giżycko, a mój adres zameldowania jest wskazany jako adres 

podatnika w odpowiednim formularzu zeznania rocznego wysokości osiągniętego dochodu za rok 

poprzedzający rok, w którym organizowany jest wypoczynek i ubiegam się o przyznanie 

dofinansowania do półkolonii letnich organizowanych w : 

1) Ośrodku Wypoczynkowym „Gwarek” na Pięknej Górze * 

2) Wiosce Surfów w Wilkasach* 

 

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

        (miejscowość, data)                                                                              (czytelny podpis rodzica) 
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych –pkt 3a klauzuli informacyjnej  - verte  

▪ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gmina Giżycko  z siedzibą  

w Giżycku, przy ul Mickiewicza 33, przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pólkolonie letnie 

▪ Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

▪ Znam treść klauzuli informacyjnej, w tym celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz prawo dostępu  

do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. 

 
 

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

                  (miejscowość, data)                                                                                  (podpis rodzica) 
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych -3b klauzuli informacyjnej - verte 

▪ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gmina Giżycko  z siedzibą 

 w Giżycku, przy ul Mickiewicza 33, w celu umieszczenia wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej 

organizatora  - Urzędu Gminy Giżycko oraz wybranego  realizatora  

▪ Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

▪ Znam treść klauzuli informacyjnej, w tym celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz prawo dostępu  

do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(miejscowość, data)                                                                                   (podpis rodzica) 

 
                                                                                                                                                       -verte- 

* niepotrzebne skreślić 
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Potwierdzam, …………………………………………………………………………………. 
pieczątka i podpis pracownika d.s ewidencji ludności UG Giżycko 

 

 

 

 

Kwalifikuję do dofinansowania ………………………………………………………….  
                                               pieczątka i podpis pracownika d.s oświaty UG Giżycko 

 

 

================================================================================= 

 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

1) administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Giżycko  z siedzibą w Giżycku, przy ul Mickiewicza 33, możesz 

się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 87 429 99 84 lub adres email ugg@ugg.pl,  

2) możesz się skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych, pod nr telefonu 48 22 350 01 40, bądź adresem  

e-mail: biuro@inbase.pl, 

3) twoje dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

a) przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pólkolonie letnie, 

b)umieszczenia wizerunku twojego dziecka na stronie internetowej organizatora  - Urzędu Gminy Giżycko oraz 

realizatora,  

4) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następującym zakresie: a) imię i nazwisko dziecka, b) data urodzenia dziecka, 

c) imię i nazwisko rodzica, d) adres  rodzica /opiekuna , e) numer telefonu rodzica lub opiekuna, f)pesel dziecka, 

 

5) Twoje dane osobowe mogą zostac ujawnione: a)Firmie GWAREK-TRAVEL organizującej pólkolonie w Ośrodku 

Wypoczynkowym „Gwarek” na Pięknej Górze lub b) Firmie GET WET SPORT organizującej pólkolonie w 

Wiosce Surfów w Wilkasach  
6) Naszą podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest 

 

□ dobrowolnie udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych. 

      □ przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas, 

polegającego przeprowadzeniu postepoiwania kwalifikacyjnego do dofinansowania półkoloniioraz na powierzeniu 

organizacji półkolonii letnich  firmie Gwarek- Travel lub Firmie GET WET SPORT. 

□ twoje dane osobowe nie są ujawniane poza wybranym  podmiotem bez Twojej zgody. 

 

7) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

 

8) Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres 5 lat, licząc od dnia usunięcia danych z bazy ypoczynku 

MEN, zgodnie z terminem wskazanymw ustawie o systemie oświaty, czyli po miesiącu  

od zakończenia wakacji letnich.  

9) Masz prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcialub ograniczenia przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,  

c. przenoszenia swoich danych osobowych, 

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem umownym, w przypadku niepodania danych niemożliwe  

jest skorzystanie z oferowanej przez nas usługi,  

11) Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 


