
 

KARTA UCZESTNIKA KURSU PRZEWODNICKIEGO 
 SKPG „HARNASIE” 2020/2022  

 
Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................... 
Data i miejsce urodzenia: ............................................................................................................................ 
PESEL: ................................................... Imiona rodziców: ....................................................................... 
Adres: .......................................................................................................................................................... 
Telefon: ................................................... E-mail: ....................................................................................... 
Status (uczeń/student/pracujący): ................................................................................................................ 
Nazwa uczelni (w przypadku studentów): ................................................................................................... 

Oświadczam, że nie byłem karany za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z 
wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.  

Data i podpis uczestnika: ............................................................ 

Zgoda rodziców [dot. uczestników niepełnoletnich]:  
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w kursie przewodnickim SKPG „Harnasie”.  

Data i podpis rodziców: .............................................................. 

Zapoznałem się z Regulaminem kursu oraz Zasadami porządkowymi kursu przewodnickiego SKPG           
„Harnasie” 2020/2022 i zobowiązuję się przestrzegać ich postanowień. 

Data i podpis uczestnika: ............................................................ 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych zawierających dane           
personalne i kontaktowe, w celu realizacji kursu przewodnickiego SKPG „Harnasie”. Podanie danych            
jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.  
Dane osobowe mogą być udostępnione partnerom Studenckiego Koła Przewodników Górskich          
„Harnasie”, w celu dokumentacji wykorzystania udzielonego wsparcia oraz instytucjom kontrolnym,          
w celu sprawdzenia prawidłowości realizacji szkolenia. Przetwarzanie danych osobowych może          
zostać powierzone podmiotom dostarczającym usługi informatyczne dla SKPG „Harnasie”.  

Data i podpis uczestnika: ............................................................. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych w postaci wizerunku            
utrwalonego w trakcie zajęć kursu przewodnickiego, w celu realizacji i promocji działań statutowych            
SKPG „Harnasie”. Zgoda obejmuje niekomercyjne rozpowszechnianie wizerunku w formie foto i           
wideo relacji oraz wykorzystanie przy tworzeniu materiałów promocyjnych (grafik, plakatów,          
prezentacji i filmów) zamieszczanych w mediach społecznościowych, na stronie internetowej SKPG          
„Harnasie”, a także w przestrzeni publicznej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Podstawą           
przetwarzania danych jest moja zgoda.  

Data i podpis uczestnika: ............................................................. 



 

Obowiązek informacyjny  
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Studenckie Koło Przewodników Górskich „Harnasie” 
ul. Zwycięstwa 1 
44-100 Gliwice 

Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia,             
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo         
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych            
w Rozporządzeniu Ogólnym o ochronie danych osobowych (RODO). Wycofanie zgody nie wpływa           
na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.  

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki             
2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa            
się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.  

W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt na adres rada@skpg.gliwice.pl 

 


