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ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW/ 

NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH PODCZAS WAKACJI 2018 

 

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

   /imię i nazwisko rodzica / opiekuna/ 

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

 /telefon/ 

I. Wyrażam zgodę na udział (tu proszę podać imię i nazwisko dziecka) 

....................................................................................w zajęciach sportowych organizowanych  przez    

Bibliotekę      Miejską       im.    M.      Musierowicz     Centrum      Animacji     Kultury   w   Puszczykowie   

w dniach ………………………………. 

 
II. Oświadczam, że dla dziecka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą utrudniać jego 

udział w zajęciach sportowych. 

III. Przybycie dziecka na zajęcia i powrót do domu:  

1.nie wyrażam zgody na samodzielne przybycie dziecka na zajęcia sportowe oraz samodzielny 

powrót dziecka do domu – zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze 

pomiędzy miejscem warsztatów a domem*; 

2.wyrażam zgodę na samodzielne przybycie dziecka na zajęcia sportowe oraz samodzielny powrót 

dziecka do domu po zakończonych zajęciach*. 

*- niepotrzebne skreślić 

 

IV. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko. 

 

V. Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi: 

.............................................................................................................................…................................... 

.............................................................................................................................…................................... 

 

 

VI. Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny pod wskazany przeze mnie numer telefoniczny w związku  

z realizacją zajęć sportowych. 

        ………………………………………. 

                      /podpis/ 

VII. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zajęć sportowych. 

VIII. Dane osobowe będą przechowywane do dnia 31.12.2018r. 

 

                        …………………….     ………………………………………..                                       

/data/          /podpis rodziców / opiekunów  
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IX. Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
 

 
Ja, niżej podpisany(a) …………………………………………………………….. wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku 
mojego dziecka, biorącego udział w zajęciach sportowych organizowanych przez Bibliotekę Miejską im. M. 
Musierowicz w Puszczykowie (dalej: BMCAK), w dniach od ……………..…... do……………..…....  
Pisemne potwierdzenie obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za 
pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych. 
Zdjęcia wykorzystane będą do celów dokumentacji zajęć oraz autopromocji BMCAK (facebook BMCAK, strona 
internetowa BMCAK oraz ew. prasa). 
Zdjęcia przechowywane będą do czasu wyczerpania ich przydatności.  
 
 

…………………………………………………….                                                                   ……………………………………………………………… 
/data/                                                                                                                               podpis rodziców/opiekunów 
 

 

Informujemy, że: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Miejska im. 

Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie (dalej: BMCAK). 
Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Bartkowiak1 (kontakt: 
biblioteka@iq.pl); 

2. w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje 
Pani/Panu prawo do: 
a. dostępu do treści danych; 
b. sprostowania danych; 
c. usunięcia danych; 
d. ograniczenia przetwarzania danych; 
e. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych; 
f. przenoszenia danych; 
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; 
h. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 
 

                                                           
1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu    Europejskiego   i   Rady    (UE) 2016/679   z   27  kwietnia   2016r.  

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). 


