
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Załącznik nr 2 

do Regulaminu Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK „Korona Urzecza” 
 
 

Ja ..................................................................., zamieszkały ........................................... 
......................................................................................................... zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 4.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych*) – 
obejmujących imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu; 
[zgodnie z art. 8 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka ..............................................................., 
którego jestem opiekunem prawnym*], obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę 
urodzenia, adres zamieszkania*, niezbędnych Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-
Krajoznawczemu do weryfikacji Regionalnej Odznaki Krajoznawczej „Korona Urzecza” przez 
Oddziałową Komisję Krajoznawczą Oddziału Warszawskiego PTTK. 
 
 
..................................., dn. .....................................          .............................................. 
 (podpis) 

*) niepotrzebne skreślić.  

 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 
Zarząd Główny w Warszawie ul. Senatorska 11, 00-950 Warszawa, 

 współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego, 

 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ZG PTTK – mail: iod@pttk.pl, 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu niezbędnym do weryfikacji Regionalnej 

Odznaki Krajoznawczej „Korona Urzecza” przez Oddziałową Komisję Krajoznawczą, 
 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani powierzane żadnym innym podmiotom oraz 

osobom prywatnym, 
 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez Oddział Warszawski PTTK – w rejestrze 

nadanych przez Oddziałową Komisję Krajoznawczą odznak krajoznawczych, 
 posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora i współadministratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, uzupełnienia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
do cofnięcia zgody, prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu oraz prawo do przenoszenia danych, 

 ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
 podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich skutkować może brakiem 

możliwości nadania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej „Korona Urzecza”, 
 dane osobowe przekazane przez Pana/Panią przechowywane będę w rejestrze nadanych odznak 

krajoznawczych przez Oddziałową Komisję Krajoznawczą i przypisane będą do numeru nadanej 
odznaki. 


