LISTA OPIEKUNÓW I UCZNIÓW UCZESTNICZĄCYCH W ZWIEDZANIU
PODZIEMNEJ TRASY TURYSTYCZNEJ KOPALNI SOLI „KŁODAWA” S.A. W KŁODAWIE
NAZWA GRUPY ZORGANIZOWANEJ…………………………………………………………………………………….
Data Zwiedzania…………………………………Godzina zwiedzania……………….Liczba uczestników…………………………..
My niżej podpisani opiekunowie i piloci grupy zorganizowanej , oświadczamy, iż znana jest nam treść
regulaminu dotyczącego osób zwiedzających podziemną trasę turystyczną Kopalni. Zobowiązujemy się do
współpracy z przewodnikami w zakresie bezpieczeństwa, realizacji programu zwiedzania, dyscypliny itp.
Wszyscy małoletni uczestnicy wycieczki posiadają zgodę opiekunów prawnych, opiekunowie prawni są
zapoznani z regulaminem obowiązującym na trasie turystycznej KSK. Nie posiadamy żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych, stan naszego zdrowia i kondycja fizyczna pozwalają nam na przebywanie w
wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Kłodawa” i zwiedzanie podejmujemy na własną odpowiedzialność.
Stan zdrowia, sprawność ruchowa i kondycja fizyczna wszystkich uczestników wycieczki pozwalają na samodzielne
poruszanie się po podłożu poziomym i drabinach oraz przebywanie w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli
„Kłodawa" i zwiedzanie podejmujemy na własną odpowiedzialność.
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kopalnia Soli „Kłodawa” SA, ul. Aleja 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@sol-klodawa.com.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (RODO Atr.6, ust. 1 list. a).
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w obiektach oraz mieniu administratora,
pracowników oraz gości i są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (RODO Art. 6,
ust. 1, lit.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją
naszego prawnie uzasadnionego interesu Administratora np. w sytuacji postępowania sądowego lub postępowania administracyjnego (RODO art. 6 ust.
1 lit. f), jak również wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
(RODO art. 6 ust. 1 lit. c).
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, członkowie organów Administratora, podmioty
dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmioty i
osoby świadczące usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne, organy uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia wizyty a następnie zostaną usunięte. Okres przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne dla dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami Administratora, a także jeśli wystąpi inna uzasadniona prawnie potrzeba Administratora
przetwarzania tych danych przez okres dłuższy, wówczas dane będą przetwarzane przez ten okres.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wejścia na teren obiektu. W przypadku braku wyrażenia zgody na
przedstawione przetwarzanie, konieczne będzie niezwłoczne opuszczenie obiektu.
Każdy uczestnik wycieczki w każdym momencie może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofanie zgód drogą
pisemną na podany wyżej adres siedziby Administratora lub elektroniczną na podany wyżej adres mail Inspektora Ochrony Danych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowe
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LISTA NIE MOŻE ZAWIERAĆ WIĘCEJ NIŻ 50 OSÓB!!!!!!!!!!!!!!
Przewodnicy Kopalni Soli „Kłodawa”:
1. ………………………………………………………
2. ……………………………………………………...
3. ……………………………………………………… POTWIERDZENIE PRACOWNIKA
BIURA OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEG0
……………………………………………………………………………………….

