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Załącznik nr 7
Regulaminu Półkolonii Letniej 2021
w Grzegorzowicach Wielkich

UPOWAŻNIENIE DO SAMODZIELNEGO POWROTU DZIECKA Z
PÓŁKOLONII ORGANIZOWANEJ W Placówce Wsparcia Dziennego w
Grzegorzowicach Wielkich
..........................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)
...............................................................................................................................................
(adres zamieszkania)
...................................................................
(nr telefonu)

Ja, niżej podpisana/ -y, wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka
..................................................................... z półkolonii;
(imię i nazwisko dziecka)

Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo
dziecka w drodze z półkolonii do domu.

......................................................
data

..............................................
czytelny podpis

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.

