
 

Lista  obecności uczestników wycieczki KTP PTTK „Przygoda” 

   w dniu …………………………………………………………………  

na trasie …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                       ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prowadzący: …………………………………………………………………………………………………………. 

INFORMUJEMY ŻE: 
   1) Wycieczka jest organizowana przez Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach w ramach działalności Klub  Turystów Pieszych 

        PTTK „PRZYGODA” i przeznaczona jest wyłącznie dla członków PTTK z aktualnie opłaconą składką PTTK. 

   2) Osoby nie zrzeszone w PTTK mają obowiązek zgłosić się do Biura PTTK w Kielcach i dokonać opłaty w kwocie 2zł za 

        ubezpieczenie NNW za okres trwania wycieczki. 

   3) Osoby nie ubezpieczone nie są członkami wycieczki. 

OŚWIADCZAMY ŻE: 
  1) Podporządkujemy się decyzjom prowadzącego w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu pieszym, 

       przepisów ppoż i innych obowiązujących na terenie parków narodowych, rezerwatów przyrody, muzeów oraz 

      obiektów  podlegających ochronie prawnej. 

2)  Zgłosimy prowadzącemu decyzję o odłączeniu się od wycieczki lub wcześniejszym jej zakończeniu. 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (RODO),  w celach niezbędnych do przeprowadzenia imprez 

turystycznych organizowanych przez PTTK Oddział Świętokrzyski w Kielcach. 

 

Wyrażam zgodę na fotografowanie oraz rejestrowanie na dysku i dowolnych nośnikach wizerunku, dla celów publikacji, promocji i  

popularyzacj i imprez turystycznych  organizowanych przez PTTK Oddział Świętokrzyski w Kielcach. Zdjęcia zostaną opublikowane na 

stronie www.pttkkielce.pl, w mediach społecznościowych organizatora, a także na stronach internetowych partnerów imprezy.  

  

Oświadczam, iż administrator danych  przedstawił mi następującą informację: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest PTTK Oddział Świętokrzyski w Kielcach z siedzibą w Kielce, ul. Sienkiewicza 29 adres 

e-mail: biuro@pttkkielce.pl tel.  41 344 77 43 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji przez PTTK Oddział Świętokrzyski w Kielcach działań informacyjnych i 

promocyjnych na podstawie zgody uzyskanej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. 

3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania lub ustalimy, że się 

zdezaktualizowały. 

4. Informujemy o prawie żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, jak 

również prawie do ograniczenia ich przetwarzania,  prawie do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych. 

5. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 

wskazanego na wstępie. 

6. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

7. Podanie  danych osobowych jest dobrowolne. 

8. Informujemy, iż dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowych ani innych odbiorców 

danych oraz że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

http://www.pttkkielce.pl/

