
ZGODA 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………… 

w Grze terenowej –„Bezpieczne WAKACJE” odbywającej się na terenie miejscowości 

Subkowy START - osiedle Jana Pawła II (przy kamieniu), META – plac zabaw „Radosny 

Zakątek” ul. Akacjowa) w dniu  15 czerwca w godzinach 10:00-13:00. Gra terenowa 

organizowana jest przez Stowarzyszenie Rodziny Kolpinga przy Parafii św. Stanisława 

Biskupa i Męczennika w Subkowach w ramach realizacji zadania publicznego z Gminy 

Subkowy pn. „BEZ NUDY”. 

Biorę pełną odpowiedzialność za dotarcie dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu.  

Jednocześnie zgadzam się na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka utrwalonego 

podczas gry do celów związanych z promocją projektu stowarzyszenia.  

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w tego typu wycieczce i nie 

ma żadnych przeciwwskazań. Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pomocy 

medycznej w przypadku nagłego zdarzenia lub wypadku mojego dziecka. 

 

…………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

Informujemy, że: 

1. Administratorem podanych danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej 

powyżej jest Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga przy Parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika  

z siedzibą w Subkowach, ul. Kościelna 8, numer KRS 0000257298 zwanym dalej administratorem. 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Inspektorem danych osobowych 

u Administratora jest Natalia Ossowska, e-mail subkowy@kolping.org.pl 

2. Celem zbierania danych jest ubezpieczenie dziecka podczas gry terenowej – „Bezpieczne WAKACJE” w dniu 

15 czerwca 2019 r., a także dla potrzeb niezbędnych do organizacji gry w tym wizerunek dziecka do 

promocji stowarzyszenia i celów statutowych podczas zadania publicznego „BEZ NUDY” w ramach 

otrzymanego dofinansowania z Gminy Subkowy na okres nie dłuższy niż 10 lat.  

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak 

również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do organizacji gry organizowanej w ramach zadania 

publicznego „BEZ NUDY” w ramach otrzymanego dofinansowania z Gminy Subkowy.  

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział dziecka, gdyż musimy ubezpieczyć uczestników. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami 

danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku,  

w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie imienia, nazwiska, numeru PESEL i wizerunku mojego dziecka  

przez administratora danych - Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga przy Parafii Świętego Stanisława Biskupa  

i Męczennika z siedzibą w Subkowach, ul. Kościelna 8, numer KRS 0000257298 w celu ubezpieczenia dziecka 

podczas wyjazdu do Rodzinnego Parku Rozrywki w Nowej Holandii w dniu 25 maja 2019r.. Jednocześnie 

będą one wykorzystywane dla potrzeb niezbędnych do organizacji gry w tym wizerunek dziecka  

do reklamy, promocji stowarzyszenia i zadania publicznego „BEZ NUDY” w ramach otrzymanego 

dofinansowania z Gminy Subkowy.  

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)-  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Rodzina 

Kolpinga przy Parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika z siedzibą w Subkowach, ul. Kościelna 8, 

numer KRS 0000257298 w celach statutowych stowarzyszenia.  

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

 

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

podpis rodzica/ opiekuna 

 

mailto:subkowy@kolping.org.pl

