
„Podróże po kulturze – historia, tradycja, sztuka”
autorski projekt

Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy

dofinansowany ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna 2019

Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy już trzeci raz z rzędu otrzymał dofinansowanie od Ministra Kultury

i Dziedzictwa  Narodowego  w  ramach  programu  Kultura  Dostępna  2019,  na  swój  autorski  projekt

pt. ,,Podróże po kulturze – historia, tradycja, sztuka”. 

Projekt  realizowany jest  w  okresie  od  marca  do  końca  grudnia.  Zakłada  zadania  wielopłaszczyznowe,

w ramach  których  odbędą  się  trzy  tematyczne  wyjazdy  do  miejsc  oferujących  wydarzenia  kulturalne

prezentowane  na  najwyższym  poziomie  artystycznym,  muzeów  oraz  miejsc  o wysokim  znaczeniu

historycznym i narodowym.

Jeden z wyjazdów pn. ,,Tam, gdzie wschodzi kultura” (24 maja br.) adresowany jest do starszej młodzieży

kół  zainteresowań  naszego  Ośrodka,  podopiecznych  Warsztatów Terapii  Zajęciowej  w Marianowie  oraz

seniorów i  osób  dorosłych  z  terenu  Gminy Piątnica.  Uczestnicy wyjazdu  będą  mieli  okazję  odwiedzić

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, Pałac Branickich wraz z ogrodem oraz zobaczą spektakl

w Teatrze im. Aleksandra Węgierki.

Kolejny wyjazd (31  maja  – 02  czerwca  br.)  kierowany jest  do  dzieci  i  młodzieży z  kół  zainteresowań

naszego Ośrodka, laureatów konkursów odbywających się w GOK Piątnica oraz do podopiecznych Ogniska

Wychowawczego TPD. Podczas trzydniowego wyjazdu, który nosi tytuł ,,X muza” odwiedzimy m.in. Łódź,

a  w  niej:  Planetarium  oraz  Centrum Nauki  i Techniki  EC1,  Muzeum  Archeologiczne  i  Etnograficzne,

Muzeum  Kinematografii,  Teatr  Powszechny,  a  poza  Łodzią  będziemy  również  w:  Skansenie  Ziemi

Łowickiej w Maurzycach oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii.

Kolejnymi  miejscami,  które  odwiedzimy  w  ramach  naszego  ostatniego  projektowego  wyjazdu  będą

Kozłówka, Lublin i Kazimierz Dolny. Podczas trzydniowej eskapady odwiedzimy takie miejsca jak: Plan

filmowy serialu ,,Ranczo” w Jeruzal, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Zamek lubelski, Teatr Muzyczny

w Lublinie,  Państwowe  Muzeum  na  Majdanku,  Muzeum  Wsi  Lubelskiej  oraz  Zespół  Zamkowy

w Kazimierzu  Dolnym.  Ten  ostatni  wyjazd  w  ramach  projektu  nosi  nazwę  ,,Spichlerz  kultury,  sztuki

i historii” (przełom sierpnia i września br.) adresowany będzie do starszej młodzieży, seniorów oraz osób

dorosłych z tereny Gminy Piątnica.

Oprócz  tematycznych  wyjazdów,  projekt  zakłada  również  przeprowadzenie  Warsztatów Teatralnych  dla

grupy dorosłych z udziałem dzieci i młodzieży, podczas których uczestnicy przygotują wraz z instruktorem

przedstawienie  zainspirowane  przebytymi  wcześniej  wyjazdami  tematycznymi.  Widowisko  zostanie

zaprezentowane podczas spotkania podsumowującego działania projektowe.



Plan wyjazdu pn. ,,X muza”

Łódź – Maurzyce – Nieborów / 31 maja – 02 czerwca 2019 r.
organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy 

w ramach projektu ,,Podróże po kulturze – historia, tradycja, sztuka”
dofinansowanego ze środków Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w ramach programu Kultura Dostępna 2019

1 DZIEŃ  – PIĄTEK 31.05 

5:45 – zbiórka w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy

6:00 – wyjazd

11:00 – 12:00 – Muzeum Kinematografii

12:15 – 14:00 – zwiedzanie Łodzi

14:00 – 15:00 – czas wolny

16:00 -  17:30 – Muzeum Archeologi i Etnograficzne

18:00 – zakwaterowanie i kolacja w Szkolnym Schronisku

Młodzieżowym w Łodzi: ul. Legionów 27, Łódź.

20:00 – spacer po Łodzi

2 DZIEŃ – SOBOTA 01.06

8:00 – śniadanie

10:00 – spektakl w Teatrze Powszechnym

12:00 – 13:00 – czas wolny

13:30 – 14:30  – obiad

15:00 – 19:00 – Planetarium oraz Centrum Nauki w Techniki EC 1

19:20 – powrót do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

19:40 – kolacja

* Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w planie wyjazdu. 

W przypadku zmian ostateczny plan wyjazdu zostanie podany najpóźniej tydzień 

przed planowanym wyjazdem na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury 

w Piątnicy oraz na portalu społecznościowym Facebook Ośrodka.

3 DZIEŃ– NIEDZIELA 02.06

8:30 – śniadanie

9:45 – wyjazd z hostelu

11:30 – 12:30 – Skansen Ziemi Łowickiej 

   w Maurzycach

13:00 – 14:00 - obiad

14:30 – 16:30 – Muzeum w Nieborowie

16:50 – wyjazd do Piątnicy

22:00 – planowany powrót



 REGULAMIN  WYCIECZKI 

 pn. ,,X muza” Łódź – Maurzyce – Nieborów 

zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy
w dniach 31 maja – 02 czerwca 2019 roku

w ramach projektu pn. „Podróże po kulturze – historia, tradycja, sztuka”

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z programu  KULTURA  DOSTĘPNA 2019

Zasady zachowania się na wycieczce:

 1. Każdy uczestnik wycieczki ma obowiązek: 

• godnie  reprezentować  swoim  zachowaniem  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Piątnicy  oraz  Gminę
Piątnica,

• odnosić się z szacunkiem do opiekunów wycieczki oraz wszystkich innych osób, z którymi uczestnik
wycieczki będzie miał kontakt,

• bezwzględnie  stosować  się  do  wszystkich  poleceń  kierownika  wycieczki,  opiekunów  lub
przewodników, 

• punktualnego zgłaszania się na miejsce zbiórki, które wyznaczać będzie kierownik oraz poruszania
się z całą grupą do miejsc wyznaczonych przez opiekuna, 

• kulturalnie zachowywać się we wszystkich miejscach pobytu grupy takich jak: teatry, muzea, galerie
i inne, 

• kulturalnie  odnosić  się  do  wszystkich  współuczestników  wycieczki,  w  razie  potrzeby  pomagać
i troszczyć się o innych,

• stosowania  się  do  sygnalizacji  świetlnej  na  ulicach/trasach  wycieczki  i  przechodzenia  tylko
w oznaczonych miejscach, 

• przestrzegać zasad bezpieczeństwa w trakcie jazdy autokarem oraz kulturalnie zachowywać się
w nim (nie śmiecić, słuchać poleceń kierowcy dotyczących bezpiecznej jazdy),

• posiadania w czasie wycieczki aktualnych dokumentów uprawniających do zniżek w instytucjach
kultury (legitymacji szkolnej), 

• natychmiastowego zgłoszenia opiekunowi grupy zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu (zdrowiu,
życiu) uczestników wycieczki, 

• od  chwili  przybycia  do  obiektu  noclegowego/miejsca  publicznego  stanowiącego  cel  wycieczki
podporządkować się obowiązującym tam regulaminom, 

• w  przypadku  zagubienia  się  uczestnika  wycieczki  jeśli  to  możliwe  należy  podjąć  próby
skontaktowania się telefonicznie z którymś uczestnikiem wycieczki bądź kierownikiem/opiekunem
lub zgłosić się na policję, straż miejską i poprosić o pomoc.



• bezwzględnie przestrzegać uwag gospodarzy terenu gościnnego. 

• Każdy uczestnik  zobowiązany jest  do przestrzegania programu dnia:  ustalonych godzin:  zbiórki,
pobudki, posiłków, wycieczek fakultatywnych, ciszy nocnej, które ogłaszane będą przez kierownika
wycieczki w formie ustnej.

 Za wszelkie szkody spowodowane z winy uczestnika w czasie pobytu odpowiedzialność ponosi  jego
opiekun prawny. 

4. Zakazy: 
– Surowo  zabrania  się  samowolnego  oddalania  od  grupy  uczestnikom  wycieczki  poza  teren

miejsca pobytu bez zgody kierownika, opiekuna wycieczki, który odpowiada za bezpieczeństwo
grupy.

– Surowo  zabrania  się  palenia  tytoniu,  spożywania  alkoholu  i  korzystania  z  innych  używek,
zarówno w czasie podróży jak i w miejscu docelowym.

5. Za  naruszenie  zasad  regulaminu  wycieczki  uczestnik  poniesie  konsekwencje  polegające  na  pisemnym
zgłoszeniu  zasad  naruszeń  regulaminowych  lub  nieodpowiedniego  zachowania  uczestnika  wycieczki
dyrektorom szkół, powodujące obniżenie oceny za zachowanie oraz  brak możliwości uczestnictwa w innych
przedsięwzięciach realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy.

6. Wycieczka może zostać przerwana w przypadku: 
a) odmowy  odebrania  uczestnika,  przez  jego  rodziców  bądź  opiekunów  prawnych,  który  naruszył

regulamin i nie stosował się do poleceń opiekunów. 
b) zewnętrznych  warunków  uniemożliwiających  dalsze  prowadzenie  wycieczki  i/lub  zagrażających

bezpieczeństwu grupy; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UWAGA!!!!!

1. Organizator wyjazdu nie ponosi odpowiedzialności  za wszelkie wartościowe przedmioty takie
jak:  pieniądze,  sprzęt  elektroniczny,  biżuteria  oraz  inne  rzeczy  zabrane  przez  uczestnika
wycieczki.

2. Organizator zapewnia:
◦ przewóz autokarem
◦ dwa noclegi w pokojach wieloosobowych,
◦ pierwszego dnia wycieczki: kolację
◦ drugiego dnia wycieczki: śniadanie, obiad oraz kolację,
◦ trzeciego dnia wycieczki: śniadanie oraz obiad,
◦ grupowe ubezpieczenie uczestników wyjazdu,
◦ bilety wejściowe do muzeów, teatrów itp. oraz przewodników.

3. Organizator nie zapewnia ciepłych oraz zimnych napojów.
4. Miejscem zbiórki  oraz powrotu uczestników z wycieczki  jest plac przed Gminnym Ośrodkiem

Kultury w Piątnicy w godzinach przewidzianych w planie wycieczki. Dotarcie na miejsce zbiorki
i z powrotem do miejsca zamieszkania, następuje na koszt własny uczestnika.

Numery telefonu do opiekunów grupy:

1. Janina Charkiewicz (kierownik wycieczki): 506 021 996

2. Edyta Brzozowska:  698 120 610

3. Sylwester Świderski: 793 744 746

4. Irmina Gosk: 696 202 476



…......…………......………, .. ……............…………

                                                                     (miejscowość)                                    (data)

ZEZWOLENIE  NA  ROZPOWSZECHNIANIE  WIZERUNKU  DZIECKA

§ 1

Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego/naszego dziecka    

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

                                                          (podać imię/imiona dziecka) 

przez  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Piątnicy,  w  ramach  realizacji  projektu  pn.  „Podróże  po  kulturze  –  historia,  tradycja,  sztuka”
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu  KULTURA  DOSTĘPNA '2019

§ 2

  Wyrażam/y zezwolenie na wykorzystanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy lub przez inne osoby działające na zlecenie Gminnego

Ośrodka Kultury w Piątnicy, wizerunku mojego/naszego dziecka, na fotografiach lub materiałach video, na których utrwalono ten wizerunek

oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie wizerunku

w  materiałach  służących  popularyzacji  działań  projektowych  prowadzonych  przez  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Piątnicy  poprzez

rozpowszechnianie tego wizerunku w (zaznaczyć krzyżykiem)*:

     * mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej www.gokpiatnica.pl, stronach internetowych partnerów projektu oraz

portalach informacyjno - społecznościowych;

        * fanpage'u portalu społecznościowego Facebook GOK Piątnica oraz Gminy Piątnica;

        * prasie;

        * broszurach, ulotkach, gazetkach itp.;

        * czasowej wystawie fotograficznej w GOK Piątnica;

w okresie od podpisania niniejszego Zezwolenia do czasu zakończenia działań projektowych oraz promocyjnych.

§ 3

Oświadczam/y, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszym Zezwoleniem nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

§ 4

Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Piątnicy  może  przenieść  na  inne  podmioty  prawo  do  korzystania  z  wizerunku  na  zasadach  określonych
w niniejszym Zezwoleniu, w celu promocji wszystkich działań projektowych prowadzonych przez Ośrodek.

§ 5

Oświadczam, że niniejsze zezwolenie udzielam/y nieodpłatnie.        

                                                                                   

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

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

                                                                                                 (czytelny podpis rodziców lub opiekunów prawny)**

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27kwietnia 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

2. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83)
3. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93)

** W przypadku, gdy dziecko ma oboje prawnych opiekunów, rodziców, wymagany jest podpis obojga rodziców. W sytuacji, gdy dziecko ma jednego
rodzica, bądź rodzic przebywa długotrwale zagranicą, prosimy o wpisanie tej informacji. 



OŚWIADCZENIE
zgody na przetwarzanie danych osobowych

.........................................................................................................
       imię i nazwisko dziecka biorącego udział w projekcie

Wyrażam/y  zgodnie  z  art.  7  ust.  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  UE  2016/679

z 27 kwietnia 2016 r., wyraźną i dobrowolną zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez

Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy,  ul.  Szkolna 25, 18-421 Piątnica Poduchowna, danych osobowych

mojego dziecka oraz moich, jako rodzica (opiekuna prawnego) w celach organizacyjnych i promocyjnych

projektu  pt.  „Podróże  po  kulturze  –  historia,  tradycja,  sztuka” dofinansowanego  ze  środków  Ministra

Kultury  i Dziedzictwa  Narodowego  z  Programu   KULTURA DOSTĘPNA 2019,  realizowanego  przez

Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy w miesiącach marzec – grudzień 2019 r. 

Wyrażenie  zgody  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  niezbędne  do  przeprowadzenia  wszystkich  działań

organizacyjnych.

Oświadczamy,  iż  zapoznaliśmy  się  z  informacją  administratora  danych  osobowych  dołączoną  do

oświadczeń, dotyczącą przetwarzania danych osobowych przy realizacji projektu.

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

                                                                ….....….....................................................................   
                                                             podpisy rodziców (opiekunów prawnych)



ZGODA  RODZICÓW  NA  WYJAZD  DZIECKA  NA  WYCIECZKĘ 
pn. ,,X muza” 

Łódź – Maurzyce - Nieborów
 w dniach 31 maja - 02 czerwca 2019 roku

zorganizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy 
w ramach projektu pn. „Podróże po kulturze – historia, tradycja, sztuka” 

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu
KULTURA  DOSTĘPNA 2019

A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/ mojej córki 

…......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

lat..............klasa.....................szkoła...............................................................................................

PESEL …...........................................................................

Wyrażenie  zgody  na  udział  dziecka  w  wycieczce  jest  jednoznaczną  zgodą,  zobowiązaniem  do
wzięcia udziału dziecka w realizacji projektu pn. ,,Podróże po kulturze – historia, tradycja, sztuka”,
polegającym  na  uczestnictwie  w  warsztatach  teatralnych  (wrzesień,  październik,  listopad)  lub
pomocy  przy  realizacji  przedstawienia  oraz  do  udziału  w  spotkaniu  podsumowującym projekt,
który odbędzie się w grudniu 2019 roku.

1) …..................................................................................tel................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

2) …..................................................................................tel................................................
       ( czytelny podpis rodzica/opiekuna)

B. Dane osobowe uczestnika:

- adres zamieszkania: .........................................................................................................................

- telefon kontaktowy (jeśli dziecko posiada): .......................................................................................



C. Dobrowolne informację dotyczące stanu zdrowia.

Oświadczamy,  że  stan  zdrowia  naszego  dziecka  pozwala  na  udział  w  wyjeździe  oraz  w innych
działaniach  projektowych  a  także,  że  przekazaliśmy  organizatorom  wyjazdu  wszystkie  uwagi
dotyczące stanu zdrowia naszego dziecka .

Uwagi odnośnie stanu zdrowia:

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

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Wyrażamy/nie  wyrażamy*  zgodę(y) na  podejmowanie  decyzji  związanych  z leczeniem,  hospitalizacją
i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika
wycieczki lub opiekunów w czasie trwania wycieczki.

….............................................                               ….........................................................................
   miejscowość, data       (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)                   

                                                                               ….........................................................................
                                                                                     (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

D. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem przez rodzica/opiekuna oraz uczestnika wyjazdu.

Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem wycieczki i przyjmuję go do wiadomości, zobowiązuję dziecko
do  przestrzegania  jego  postanowień  oraz  zobowiązuję  się  do  poniesienia  wszelkich  kosztów  za
ewentualne straty materialne spowodowane przez dziecko w trakcie wyjazdu.

Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze na miejsce zbiórki w dniu wyjazdu oraz
w dniu powrotu, poprzez osobisty odbiór dziecka z miejsca wyznaczonego przez organizatora o określonej
godzinie.

                                                                                ….........................................................................
                                                                                               (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem wycieczki, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do
jego przestrzegania w trakcie wycieczki:

                                                                                   …......................................................................
                                                                                                   (czytelny podpis uczestnika wycieczki)

* niepotrzebne skreślić, wypełnić należy DRUKOWANYMI literami



Obowiązek informacyjny administratora danych
Projekt pn. „Podróże po kulturze – historia, tradycja, sztuka” 

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z Programu  KULTURA  DOSTĘPNA 2019

 Informujemy,  że Administratorem danych  osobowych Pani/Pana/dziecka,  jest  Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy,

ul. Szkolna  25,  18-421  Piątnica  Poduchowna,  zwany  dalej  GOK  Piątnica,  tel.  86  218  44  34,

e - mail: gok@gokpiatnica.pl, WWW: www.gokpiatnica.pl;

 Pani/Pana/dziecka  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celach  związanych  z  realizacją  wszystkich  czynności

podejmowanych  w  ramach  uczestnictwa  Pani/Pana  dziecka  w  projekcie  realizowanym  przez  GOK  Piątnica

pn. „Podróże po kulturze – historia, tradycja, sztuka” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego z Programu KULTURA  DOSTĘPNA 2019. Pani/Pana/dziecka dane osobowe, które Pani/Pan podała/ł są

przetwarzane przez GOK Piątnica na podstawie art. 6 RODO;

 Kategorie danych osobowych: imię,  nazwisko, wiek, pesel,  szkoła do której uczęszcza dziecko, adres zamieszkania,

numer telefonu opiekunów prawnych, numer telefonu dziecka;

 Dane  osobowe  dziecka  (imię,  nazwisko,  pesel)  będą  przekazane  firmie  ubezpieczeniowej  UNIQA Towarzystwo

Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132, Przedstawiciel w Łomży 18 - 404 Łomża, ul. Sybiraków 6 w celu

ubezpieczenia uczestników wycieczki pn. ,,X muza” w dniach 31.05 - 02.06.2019 r.;

 Pani/Pana/dziecka  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  wszystkich  działań

związanych  z  organizacją  i  promocją  Projektu  pn.  „Podróże  po  kulturze  –  historia,  tradycja,  sztuka” oraz  po

zakończeniu tego okresu, jeżeli GOK Piątnica będzie do tego zobowiązany na mocy odrębnych przepisów prawa;

 informujemy, że serwery serwisu Facebook znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne

przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu

ochrony.  Wizerunek  Pani/a  dziecka  może  być  przetransferowany  przez  serwis  Facebook  na  jego  serwery  w  celu

stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.

 GOK Piątnica zapewnia Pani/Panu realizację uprawnień wynikających z RODO, tzn. umożliwia Pani/Panu wgląd do

swoich  danych  osobowych  oraz  danych  osobowych  dziecka  i  ich  poprawianie,  sprostowanie,  żądanie  ograniczenia

przetwarzania,  żądanie  realizacji  prawa  do  przenoszenia  danych,  realizacja  prawa  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec

przetwarzania oraz usunięcia danych;

 Jeżeli wyraził/a Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia

w dowolnym momencie, jednakże nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych przez GOK Piątnica

przed datą cofnięcia przez Pana/Panią zgody;

 Jeżeli  uważa Pani/  Pan,  że  dane  osobowe są  przetwarzane  w sprzeczności  z  obowiązującym prawem,  przysługuje

Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 Pani/Pana/dziecka  dane  osobowe zostały pozyskane  do  GOK Piątnica  w drodze  zgłoszenia  Pani/Pana  dziecka   do

udziału w Projekcie pn. „Podróże po kulturze – historia, tradycja, sztuka”  ;

 Nie  podlega  Pani/Pan/dziecko  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  o  którym  mowa  w art. 22 RODO,  ani

profilowaniu.


