
KARTA ZGŁOSZENIOWA 

NA WYJAZD REHABILITACYJNO- REKREACYJNY 

 

Imiona i nazwiska uczestników 

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

 

Adres uczestników wyjazdu 

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

 

Termin Wyjazdu 

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

 

Telefon Kontaktowy 

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

 

 

 

Zobowiązuję się do konsultacji z lekarzem rodzinnym listy proponowanych 

zabiegów i wskazania, które z nich w moim przypadku nie mogą być 

realizowane.  

 

……………………………………..    …………………………………… 

                   data        podpis 

 

Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z regulaminem wyjazdów 

rehabilitacyjno- rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Bardo. 

 

…………………………………….    …………………………………… 

                  data        podpis 

 

 



Klauzula informacyjna 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 RODO, informujemy iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bardo, ul. Rynek 2,  

57-256 Bardo, tel. 74 81 71 478.  

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: 

iod@bardo.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem  i realizacją umowy 

w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane : 

• Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w 

otrzymaniu Państwa danych osobowych np. Sądy, Prokuratura, Komornicy Sądowi, państwowym i 

samorządowym jednostkom organizacyjnym. 

• Podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia lub innym administratorom danych 

przetwarzający Państwa dane we własnym imieniu takie jak: podmioty świadczące usługi informatycznej, 

pomoc prawną, lub inne podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, oraz prowadzące działalność 

pocztową i kurierską, a także podmioty świadczące działalność płatniczą np. banki  

•  Innym podmiotom zgodnie z zadaniami wynikającymi z umowy, przy zachowaniu wymogów określonych 

obowiązującymi przepisami w tym wymogu poufności oraz w zakresie niezbędnym do dokonania danej 

czynności. 

5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej 

rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji ustalony 

odrębnymi przepisami.  

6. Posiadają Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy. W przypadku nie podania danych 

osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.  

8. Pani/Pana dane  nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

10. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00 – 193 Warszawa

    

 

……………………………………………. 

data i podpis 

 

 

 

 

 

 

 


