OŚWIADCZENIE
........................................
(Imię i nazwisko rodzica)

1. Syn/córka* będzie przestrzegał(a) Regulaminu Uczestnika.
2. Zobowiązuję się do poniesienia odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone
przez moje dziecko.
3. W przypadku drastycznego naruszenia Regulaminu może zostać podjęta decyzja o
usunięciu uczestnika z placówki na koszt rodziców.
4. W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się / nie zgadzam się * na jego leczenia
szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje.
5. Wszystkie leki zaordynowane mojemu dziecku , na okres jego pobytu na placówce
wypoczynku przekaże osobiście opiekunowi wraz ze szczegółowym opisem ich
zażywania.
6. Oświadczam, że wyrażam/ nie wyrażam * zgodę(y) na udział mojego dziecka w
rzymsko-katolickich uroczystościach religijnych (niedzielna msza św. ) w trakcie
pobytu dziecka na kolonii.

Data , miejscowość…………………

……………………………………………….
( podpis ojca, matki lub prawnego opiekuna)

Upoważnienie Nr ......./ 2020
do przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych moich i mojego dziecka oraz publikowanie wizerunku dziecka na stronie internetowej
Parafii lub mediach społecznościowych , w zakresie dokumentowania pobytu dziecka na koloniach
letnich:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia – rodzica/opiekuna i dziecka)

przez Caritas Sosnowiec ul. Korczaka 5, 41-250 Sosnowiec.
w celu organizacji pobytu dziecka na Koloniach Letnich
Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu:






imię i nazwisko,
data urodzenia,
adres zamieszkania
nr pesel
..................................

1. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka jest
dobrowolne, ale niezbędne w celu organizacji pobytu dziecka na koloniach.
2. Dane osobowe będą pozyskiwane przez Caritas Sosnowiec.
Administratorem danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka jest Caritsas
Sosnowiec z Siedzibą w 41-250 Sosnowiec ul. Korczaka 5.
3. W sprawach związanych z danymi rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka proszę kontaktować
się z Caritas Sosnowiec.
4. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka mogą być udostępniane:
 Lekarzowi, Kadrze zgłoszonej do Kuratorium Oświaty opiekującej się dzieckiem podczas
pobytu na kolonii.
5. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka mogą być udostępniane organom
umocowanym do ich pozyskania na mocy prawa powszechnie obowiązującego.
6. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat , a następnie usunięte.
7. Rodzic/opiekun prawny ma prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, ma
prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
wycofania zgody na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych oraz dziecka.
9. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do
momentu wycofania zgody.
10. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do przenoszenia danych osobowych swoich oraz dziecka.
Rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych
osobowych oraz dziecka przez Caritas Sosnowiec.
11. Podanie przez rodzica/opiekuna prawnego prawidłowych danych osobowych w tym dziecka jest
warunkiem uczestnictwa dziecka w koloniach.

........................................
(data, podpis rodzica/opiekun prawny)

