
Zgoda rodziców na wyjazd dziecka do/na aquaparku/rajd/kina*  

 
Wyrażam zgodę na udział/wyjazd*   mojego syna/córki* .................................................................... 

w/do aquaparku/rajdzie/kina* do/na* ............................................….......….. w dniu ……………………….. 

oraz zobowiązuję się do zapewnienia jego  bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki                                                   

i rozwiązaniem, a domem. 

Miejsce i godzina zbiórki: ................................................................... 

Powrót: ................................................................................................ 

Jednocześnie informuję, że syn/córka dobrze/źle* znosi jazdę autokarem.*   

W przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zaopatrzyć dziecko w środki umożliwiające 

jazdę autokarem. *  

 

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

(podpis rodzica/prawnego opiekuna  
wraz z nr telefonu kontaktowego) 

 
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 zajęć. 
2. Oświadczam, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka                           
w zajęciach. 
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka 
zarejestrowany podczas zajęć na stronie internetowej gminy Jodłowa oraz w Kronice GCKiCz                          
w Jodłowej. 
 
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 Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej, 39-225  

Jodłowa 25B,   wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Jodłowa pod numerem 1,   NIP 8721819616   REGON 

850478522; 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej jest Pani Irena 

Trojan, kontakt: gckicz.rodo@interia.pl; 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie             

z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198) oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) prowadzonych w formie zajęć pozalekcyjnych, dodatkowych. 

4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy  

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa 

6) każdy uczestnik zajęć posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody 

7) uczestnik zajęć ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 

 
…...............................................                                                  ….......................................................                                                         
(miejscowość, data)                                                                    (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

* niepotrzebne skreślić  


