miejsce na pieczątkę parafii

KARTA UCZESTNICTWA

w 38. Pieszej Pielgrzymce Diecezji Płockiej na Jasną Górę
6 – 14 sierpnia 2019
Imię...........................................................................................................................................Nazwisko.....................................................................................................................................................................................................
Adres ....................................................

..............................................................................................

Kod pocztowy

...........................................................................................................................................................................................................

Miejscowość

ulica nr domu, nr mieszkania

PESEL

Telefon kontaktowy

2 0 1 9

…………………………………………………….

e-mail ………………………………………………………………….…………………….………………… Ilość przebytych pielgrzymek na Jasną Górę..............................

Parafia............................................................................................................................................................................................................................ Grupa....................................................................................................................
.

B O Ż Y M

D U C H E M

Zawód/szkoła………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem pielgrzymki i
akceptuję w pełni określone w nim zasady.
…………………………………..….…………………………………………

data, podpis

Dotyczy osób niepełnoletnich, których kartę uczestnictwa podpisują rodzice lub opiekunowie.

* Wyrażam zgodę na pielgrzymowanie mojego dziecka niepełnoletniego w 38. PPDP na Jasną Górę.
* W razie konieczności wyrażam zgodę na wykonanie zabiegu operacyjnego mojego dziecka.
PESEL dziecka

….....................................................................................................

miejscowość, data

.................................................................................................................

nr dok. tożsamości

czytelny podpis rodzica

Dorosłym opiekunem mojego dziecka na czas pielgrzymki będzie
.................................................................................................................

Imię i Nazwisko

M O C N I

……….............................................................................................

………….……………………………………………….

……………..…..……………………………………

grupa

Opłatę w wysokości ................................................................... odebrałem.

telefon kontaktowy

………………………………………………….....................................................................

Czytelny podpis osoby przyjmującej kartę

* Dotyczy osób niepełnoletnich, których kartę uczestnictwa podpisują rodzice lub opiekunowie.
Opłaty wpisowe:
Dorosły – 100 zł (w tym 25 zł za przewóz bagażu, koszulkę pielgrzyma w kolorze grupy i znaczek)
Dziecko do lat 13 – 80 zł (w tym 25 zł za przewóz bagażu, koszulkę pielgrzyma w kolorze grupy i znaczek)
Rodzina - 3 osoby z jednego domu (rodzeństwo bądź rodzic z dziećmi ) – 200 zł.

1. KLAUZULA INFORMACYJNA
Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27
kwietnia
2016
r.
w
sprawie
ochrony
osób
fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych” (RODO)
W związku z tym pragniemy poinformować, że:
1. Państwa
dane
osobowe
(imię
i
nazwisko,
adres
korespondencyjny
/
adres
e-mail, telefon) znajdują się w naszej bazie danych Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę.
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
podlegająca Wydziałowi Duszpasterskiemu Kurii Diecezjalnej Płockiej.
3. Państwa dane przetwarzane są tylko i wyłącznie w celach organizacyjnych Pieszej Pielgrzymki Diecezji
Płockiej(PPDP). Osobom nie związanych z PPDP nie są udostępniane.
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, sprostowania i usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora. W każdym
czasie mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych
osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza RODO.

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich następujących danych osobowych:
imię i nazwisko, adres korespondencyjny, PESEL, adres e-mail, numer telefonu, parafia, grupa pielgrzymkowa,
zawód/szkoła, zdjęcia i filmy z moim udziałem (robione i nagrywane przez stronę internetową Pielgrzymki,
Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Płockiego Gościa Niedzielnego)
przez: Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Płockiej na Jasną Górę
w celach organizacyjnych Pielgrzymki
Oświadczam też, że przekazana mi została informacja o przysługujących mi prawach: dostępu do swoich danych,
sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do przeniesienia tych danych do innego administratora oraz
do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

……..……………………….………………….……………
Data, miejsce i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

