OŚWIADCZENIA I ZGODA RODZICÓW
Imię i nazwisko uczestnika obozu
Wyrażam zgodę na pobyt mojego dziecka oraz jazdę konną w Gospodarstwie Agroturystycznym
Stajnia Karsibór, w Karsibór 18, 78-316 Brzeżno.
W razie zagrożenia życia lub zdrowia dziecka wyrażam zgodę na leczenie szpitalne i
ambulatoryjne dziecka, niezbędne zabiegi diagnostyczne, operacje.
Wyrażam zgodę na publikacje wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej Stajni
Karsibór, profilu Facebooku Stajni Karsibór oraz w innych mediach społecznościowych.
Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka (samochodem osobowym lub busem) pod opieką
Instruktora lub wychowawcy na wycieczki organizowane w trakcie pobytu.

Oświadczam, że wyżej wymieniony uczestnik Obozu jest w dniu wyjazdu zdrowy, niemający
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, a w okresie ostatnich 14 dni przed
rozpoczęciem obozu, nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w
warunkach domowych.
Oświadczam, że jestem zdrowy/a, bez żadnych objawów choroby zakaźnej, a w okresie ostatnich
14 dni przed rozpoczęciem obozu nie zamieszkiwałem/łam z osobą przebywającą na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
Wyrażam zgodę na pomiary temperatury. W razie wystąpienia objawów Covid 19, zobowiązuję
się do zabrania dziecka z obozu w ciągu 12 h od wezwania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora wypoczynku Paulina Antosik ''Stajnia
Karsibór'' danych osobowych moich i mojego dziecka w celu zapewnienia bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia dziecka podczas wypoczynku, do celów księgowych, ubezpieczeniowych oraz
marketingowych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą
przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń
przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od
administratora dostępu do danych osobowych moich i mojego dziecka, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
(Zgodnie z Rozporządzeniem 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").
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