
Zgoda rodzica na uczestnictwo w Rajdzie 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………… 

Zam…………..……… ……………………, w Rajdzie, zorganizowanym przez 

Stowarzyszenie Entuzjaści Uśmiechu SPON  w dniu 5 lipca 2018 r. do Gródka 

nad Dunajcem, Łososiny Dolnej, Limanowej .  

Zbiórka o godz. 8:15 na dolnym parkingu przy kościele . 

Wyjazd o godz. 8:30. Powrót około godziny 15:30.  

Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału 

w tego typu wycieczce. 

Biorę pełną odpowiedzialność za rzeczy wartościowe zabrane przez moje 

dziecko na wycieczkę. Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego 

bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązaniem 

wycieczki, a domem.  

Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez 

moje dziecko w trakcie trwania wycieczki wynikające z nieprzestrzegania 

regulaminu. 

 W razie wypadku lub choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na leczenie 

ambulatoryjne. 

 

 
……………………………………………………. 

Podpis rodzica 

Nr kontaktowy 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
.............................. dnia …………………… Numer oświadczenia.................................. 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 

Ja, niżej podpisana - podpisany 

 

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

oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej/mojego 

córki/syna ……………………………………………………………………..  na potrzeby 

organizacji i uczestnictwa w RAJDZIE  zorganizowanym przez STOWARZYSZENIE 

ENTUZJAŚCI UŚMIECHU SPON  w dniu 05.07.2018   

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia RODO  

 

zostałam  -  zostałem przez  JULITA MATRAS  poinformowana/y i przyjmuję do 

wiadomości:  

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest PREZES STOWARZYSZENIA 

 

2) na podstawie niniejszego oświadczenia wyrażam zgodę na udostępnienie danych 

osobowych mojej/mojego córki/syna w zakresie: 

 

imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, miejsce zamieszkania  

następującym odbiorcom:  

- innym pracownikom jednostki mającym udział w procesie organizacji i uczestnictwa w 

Rajdzie, KOORDYNATOROWI  

- ubezpieczycielowi, 

- pracownikom Urzędu Miejskiego w Czchowie odpowiedzialnym za Projekt 

 

3) mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udziału w projekcie – tj. RAJDZIE 

 

 

 

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

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)  



UZYSKANIE ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Domosławice, dn. ……………… 2018 r. 
  (miejscowość i data) 

 

Stowarzyszenie Entuzjaści Uśmiechu SPON, Domosławice 24, 32-860 Czchów 

(nazwa Administratora, adres) 

 

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

imię i nazwisko, adres osoby, która przekazała dane osobowe     -   (rodzic)  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, 

której dane dotyczą) / art. 14 ust. 1-2 (informacje podawane w przypadku pozyskiwania 

danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L.2016.119.1), informujemy, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (nazwa, adres, dane przedstawiciela) 

Stowarzyszenie Entuzjaści Uśmiechu SPON, Domosławice 24, 32-860 Czchów.  

2) podajemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych (e-mail, tel. kontaktowy)  

Artur Kuchno e-mail: iodo.oswiata@gmail.com 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu (należy podać cel przetwarzania)  

       organizacji Rajdu   

na podstawie (należy podać podstawę prawną przetwarzania np. art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f)  

……………art. 6 ust. 1 pkt a i b …………………………….……………………………… 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą (wymienić kategorię odbiorców): 

JULITA MATRAS, MARZENA HABERKA, GMINA CZCHÓW 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres (jeżeli nie ma możliwości 

wskazania okresu przechowywania należy podać kryterium ustalania okresu)- 5 LAT OD 

ZAKOŃCZENIA PROJEKTU 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) 

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO 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. 

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest (wpisać odpowiednio: wymogiem 

ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy) - WARUNKIEM 

UMOWNYM.  

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie BRAK MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE- RAJDZIE. 

 

 

……………………………………..   …………………………………….. 

pieczęć i podpis ADO    data i potwierdzenie odbioru pisma 



 


