
Załącznik nr 6
Regulaminu Półkolonii Letniej 2021
W Grzegorzowicach Wielkich

UPOWAŻNIENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA

My, niżej podpisani: 
Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego ………………………………………………….
Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego ……………………………………………………
oświadczamy, że osobami upoważnionymi do odbioru dziecka  z zajęć organizowanych w ramach
Półkolonii Letniej                      
(imię i nazwisko dziecka): ……………………………………………………………………………….
zapewniającymi mu bezpieczeństwo są niżej wymienione osoby:

Lp. Imię i nazwisko
osoby 
uprawnionej

Nr dowodu 
osobistego/ nr 
legitymacji 
szkolnej

Stopień 
pokrewieństwa

Zaznaczyć „X” 
w przypadku 
osoby nieletniej

Okres ważności 
upoważnienia 
(od-do)

1

2

3

Jednocześnie informuję, że od momentu odebrania dziecka z zajęć przez osobę upoważnioną, biorę na 
siebie odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka. 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW – DANE OSOBOWE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka w 
celu organizacji bezpiecznego odbioru dziecka z półkolonii. Jednocześnie oświadczam, iż 
zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną (wynikającą z ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych) znajdującą się na rewersie Upoważnienia.

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

…..................................................................... 
data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych

OŚWIADCZENIE WSKAZANYCH OSÓB UPOWAŻNINYCH – DANE OSOBOWE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji 
bezpiecznego odbioru wskazanego dziecka z zajęć. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/-em się 
z klauzulą informacyjną (wynikającą z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) znajdującą się na 
rewersie Upoważnienia.

Data i podpisy wskazanych opiekunów         Opiekun 1………………………………………………..

                                                                        Opiekun 2 ……………………………………………….

                                                                        Opiekun 3 ……………………………………………….



Obowiązek informacyjny

Na podstawie  art.  13  ust.  1  i  2  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 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), w związku z udostępnieniem
danych osobowych własnych i dziecka informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka (dzieci) jest 

Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń”, Kłaj 805, 32-015 Kłaj. Tel. 12 640-10-71, e-mail: 
kontakt@zyczliwadlon.org,

2. Celem przetwarzania wskazanych danych osobowych jest marketing i promocja 
Stowarzyszenia „Życzliwa Dłoń”,

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a)
ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą,

4. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy Stowarzyszenia oraz odwiedzający stronę
internetową / profil na portalu społecznościowym placówki,

5. Zebrane  dane  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celu
przetwarzania,

6. Posiada  Pani/Pan  prawo  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na
zgodność  z prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem,

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych własnych i dziecka, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

8.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia  skargi  do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ww. ogólnego Rozporządzenia,

9. Podanie  przez  Panią/Pana  (rodzica  /  opiekuna  prawnego)  danych  osobowych  jest
dobrowolne. Jednak konsekwencją nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych będzie
brak możliwości umieszczenia wizerunku dziecka na stronie internetowej placówki,

10. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.


