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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
i wykorzystanie wizerunku. 

 
 

Zgodnie z art. 13 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 – „RODO”): 

 

ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej 

zakresie 

 imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………. 

 numer PESEL/data urodzenia ……………………………………………………………………….. 

 numer telefonu …………………………………………………………………………………………. 

 

przez Administratora danych: Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź  

z Domu” z siedzibą ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica, adres e-mail: 

fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com, KRS: 0000414363, NIP: 7382144396, REGON: 122537317  

w celu:  

 dokonania rezerwacji na wycieczkę jednodniową turystyczną  

 ubezpieczenia uczestnika na wycieczkę jednodniową turystyczną 

 działań marketingowo – promocyjnych - zgoda dobrowolna 

 celów dokumentacyjno – sprawozdawczych dot. rozliczenia projektu  

 rejestrowania wizerunku podczas trwania wycieczki jednodniowej turystycznej 

 – zgoda dobrowolna 

 

Po zakończeniu wycieczki jednodniowej turystycznej dane uczestników zostają zniszczone. 

Jednocześnie: 

 

        wyrażam 

        nie wyrażam 
 
 
zgodę na rejestrowanie, wykorzystanie i udostępnianie mojego wizerunku podczas wyjazdu na 
wycieczkę jednodniową pt. Magiczne miejsca Beskidu Niskiego: Gorlice – Sękowa – Krzywa – 
Uście Gorlickie – Nowica - Gorlice w terminie 28.07.2021 r. w ramach projektu ,,Nieoczywista 
Małopolska” (na zdjęciach fotograficznych i ewentualną publikację w Internecie, na stronach lub na 
portalach społecznościowych prowadzonych przez Fundację). Projekt zrealizowano przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych z turystyki i krajoznawstwa  w 2021 r. pn. ,,Małopolska Gościnna”. 
  

Oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz, że zostałam/em 

poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu a także  

o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres pocztowy: 

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”, ul. Średnie 85, 38-321 

Moszczenica lub adres e-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com.  

 

 

 

  ……………………….………………….…………… 
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 
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