
1 
 

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH  – WAKACJE 2019 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ………………………………...................  

w zajęciach wakacyjnych „Zielony dom” w dniach 

…………………………………………………………… oraz  zobowiązuję się do 

zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze na zajęcia oraz terminowy odbiór i bezpieczne 

odprowadzenie po zajęciach.  

Jednocześnie informuję, że syn/córka:  

 Choruje/nie choruje* na przewlekłe choroby ………………………………………  

 Zażywa/nie zażywa* na stałe leki ………………………………………………….  

 Jest uczulony(a)/nie jest uczulony(a)* ……………………………………………..  

 Dobrze/źle*znosi jazdę autokarem …………………………………………………  

 Adres zamieszkania, telefon kontaktowy rodzica …………………………………. 

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

  

 OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)  

 1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub 

operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka podczas trwania 

wycieczki. 

2. Oświadczam, że nie znam przeciwskazań zdrowotnych do udziału  mojego dziecka  

w wycieczce, której program poznałem.  

3. Na życzenie klienta wystawiamy faktury. Faktury wystawiamy nie później niż w terminie  

3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub 

część zapłaty. Podstawą wystawienia faktury jest paragon fiskalny. 

………………………....... ……………..………………………  

(Miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

Klauzula informacyjna 

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) informuje się, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 

Wielkiej Wsi ul. Krakowska 172,  32 – 089 Biały Kościół 

2. Ośrodek Kultury i Sportu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią 

Agnieszkę Madoń, z którą można skontaktować się poprzez e-mail 

rodo.madon@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych lub danych dziecka. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu 

Ośrodka Kultury i Sportu na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 
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organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 

lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy 

oraz aktów wykonawczych. 

5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 

osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

(możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na 

podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych) 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna 

Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

8. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą: 

- Urząd Gminy Wielka Wieś, 

- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Ośrodka, 

- bankom w zakresie realizacji płatności, 

- podmiotom świadczącym na rzecz Ośrodka usługi niezbędne do wykonania zobowiązań 

nałożonych na Ośrodek przez przepisy prawa, 

- organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych 

osobowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest 

obowiązkowe, natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne. 

  

 

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

                                                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


