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Zgoda rodziców/opiekunów prawnych  

dotycząca udziału dziecka w wycieczce lub wyjeździe zorganizowanym przez Wyspę Malucha 

 

Przecław, dnia ……………………. r. 

 

Nazwisko i imię matki/ojca/opiekuna prawnego: ……………………………………………………………… 

Z G O D A 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) wyrażam 

zgodę na udział mojego dziecka 

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

(wpisać imię i nazwisko dziecka) 

w zorganizowanym przez Przedszkole Niepubliczne i Żłobek Niepubliczny Towarzystwa Wiedzy 

Powszechnej Oddziału Regionalnego w Szczecinie „Wyspa Malucha”, z siedzibą: Przecław 101,  

72-005 Przecław wyjeździe / wycieczce: 

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

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

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

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

(miejsce wyjazdu, data wyjazdu, data powrotu, cel podróży, program) 

 

…………........................................ 
       (data i podpis składającego oświadczenie) 
 

 Oświadczam, iż w razie potrzeby zobowiązuję się do wcześniejszego zaaplikowania leku 

ograniczającego skutki podróży (w przypadku tzw. choroby lokomocyjnej). Jednocześnie 

przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce, pracownicy 

nie są upoważnieni do podawania leków, z wyjątkiem tych ratujących życie. 

 

…………....................................... 
       (data i podpis składającego oświadczenie) 

 

 zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania moich danych 

osobowych w/w celu. Wiem, iż przysługuje mi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie. Wycofać zgodę można poprzez złożenie stosownego oświadczenia poniżej. 

 

        …………........................................ 
        (data i podpis składającego oświadczenie) 

 

 wycofuję wcześniej wyrażoną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w trybie  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wiem, iż cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

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

        (data i podpis składającego oświadczenie) 
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Klauzula informacyjna  

dot. formularza zgody rodziców/opiekunów prawnych w sprawie udziału dziecka  

w wycieczce lub wyjeździe zorganizowanym przez Wyspę Malucha 

 

Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole Niepubliczne i Żłobek Niepubliczny Towarzystwa 

Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Szczecinie „Wyspa Malucha”, z siedzibą: Przecław 101, 72-005 

Przecław, reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty  

e-mail: info@wyspamalucha.edu.pl, telefonicznie: (91) 311 71 71 lub osobiście w siedzibie placówki. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Bartosz Biegus, tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celach: 

a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celu umożliwieniu wzięcia 

udziału dziecka w zorganizowanej wycieczce lub wyjeździe.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a. będziemy udostępniać dane osobowe, wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia 

bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.  

b. organ prowadzący tj.: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16,  

70-234 Szczecin. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu uczęszczania dziecka do placówki, a po tym czasie przez 

okres maksymalnie 3 lat, chyba że skorzysta Pani/Pan z przysługujących praw o których mowa w ust. 9. 

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany  

oraz nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO,  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

9. Posiada Pani/Pan: 

a. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), 

b. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), 

c. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), 

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO). 
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