ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW NA UDZIAL DZIECKA W BIWAKU.
…………………………………
Imię i nazwisko rodzica

……………………………………………………………………………………………………
Adres

…………………………………
telefon

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na udział syna / córki
........................................................................PESEL…………………………………………………
W biwaku., który odbędzie się w dniach 15.11.2019r.- 16.11.2019r. w szkole w Cieszęcinie.
Przyjazd we własnym zakresie do szkoły w Cieszęcinie na godz. 17.00. Planowany powrót w sobotę o godz.
14.00
Koszt 20,00 zł. Zgody rodziców zbierane będą przez drużynowych po przyjeździe na biwak wraz z opłatą.
Oświadczam, ,że moje dziecko podlega indywidualnemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich, aby syn / córka uczestniczył / a w biwaku.
Wyrażam/nie wyrażam, zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją, zabiegami
operacyjnymi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka.
W dniu wycieczki zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpiecznego dotarcia i powrotu na i z miejsca
zbiórki.
Zobowiązuję się do uiszczenia pełnej odpłatności w kwocie 20,00.zł..
Dziecko choruje na chorobę lokomocyjną TAK/ NIE.
Inne istotne informacje, które rodzice / opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
................................................
data

.........................................................................................
podpis rodziców

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dane rodzica:
Wieruszów……………………
………………………….
Imię i nazwisko
Zakres danych:
…………………………………………………………..………….
np. publikowanie wizerunku dziecka na stronie internetowej szkoły/placówki, prasy..
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym oświadczam, że wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka……………………………… (imię i nazwisko) przez…………………………….. (nazwa i adres
szkoły/placówki) w celu…………………………………………………………………………………
Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), tj. zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w
wyraźnej i zrozumiałej formie, zostałem poinformowany o warunku rozliczalności zgody, przysługuje mi
możliwość jej wycofania w każdym czasie.
Zostałem ponadto poinformowany o tym, że dane zbierane są przez…………………………. (nazwa i adres
szkoły/placówki), a także o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich
poprawiania, a także o tym, że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.
………………………………………………………
czytelny podpis rodzica
Podstawa prawna: Art. 7 ust. 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 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).

