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……………………….., dnia …………………. 
        miejscowość 
pieczęć nagłówkowa instytucji zgłaszającej    
 
 

 

Zgłoszenie uczestnictwa grupy zorganizowanej  

w akcji Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie 

„ZDOBYWAMY DZIECIĘCĄ ODZNAKĘ PRZYJACIELA KRAKOWA” 

 
 
Nazwa instytucji/organizatora grupy ………………………………...……………..…………………………... 

Adres korespondencyjny …………………………….…………………………………………………………... 

Telefon kontaktowy ………………………………….mail:……………………………………………..………. 

 

Liczba osób w grupie: ……………………..     Wiek uczestników: ………………  Klasa: ………….……… 

 

Imię i nazwisko opiekunów grupy oraz telefon kontaktowy i adres mailowy: 

1. ……………………………………………………. tel. ………………………… mail: ………………………. 

2. ……………………………………………………. tel. ………………………… mail: ………………………. 

 
Wybór tras do realizacji (na podstawie programu akcji) 
 

Lp. Rodzaj trasy Nazwa Proponowana data 

Semestr I (październik-grudzień 2022) 

1.  
Spacer z przewodnikiem/ 
lekcja/warsztaty muzealne* 

  

2.  
Spacer z przewodnikiem/ 
lekcja/warsztaty muzealne* 

  

Semestr II (styczeń-kwiecień 2023) 

3.  
Spacer z przewodnikiem/ 
lekcja/warsztaty muzealne* 

  

4.  
Spacer z przewodnikiem/ 
lekcja/warsztaty muzealne* 

  

 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zdobywania „Dziecięcej Odznaki Przyjaciela 
Krakowa” oraz programem i zasadami udziału w akcji „Zdobywamy Dziecięcą i Młodzieżową 
Odznakę Przyjaciela Krakowa”. 
 
 
 
 
…………………………………………    …………………………………… 
 podpis osoby zgłaszającej/opiekuna grupy       pieczęć i podpis kierownika instytucji 
 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na odwrocie. 
*  niepotrzebne skreślić
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Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych  

dla potrzeb prowadzonej działalności turystycznej –  

udziału w akcji  

„Zdobywamy Dziecięcą i Młodzieżową Odznakę Przyjaciela Krakowa” 
zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-

niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO 

informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Oddział Krakowski Polskiego  

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Księdza Karola Wojtyły w Krakowie, ul. Zybli-

kiewicza 2B, 31-029 Kraków, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych.  

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji umowy, której 

integralną częścią jest niniejszy załącznik. 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczny dla realizacji umowy. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres z wyjątkami 

dopuszczonymi przez RODO. 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna-

ją Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, z którymi Oddział Krakowski PTTK 

będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, w szczególności firmom ubezpieczeniowym, 

przewoźnikom, hotelom i innym obiektom noclegowym. Mogą też zostać ujawnione innym podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administra-

tora, którym jest Oddział Krakowski PTTK podanych w umowie danych osobowych w celu realizacji 

umowy, której stanowi integralną część, a w przypadku gdy umowa jest zawierana przeze mnie  

w imieniu innych osób mam upoważnienie do przetwarzania ich danych osobowych, a osoby te zosta-

ną poinformowane przeze mnie o prawach do swoich danych osobowych. 

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

 

 

  ………………………………………. 

                                                                                                    podpis 

 


