
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.”             

ul.Traugutta 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice                                                        

tel/fax (032) 215 32 97 

www.popp-art.eu 

   DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA 

 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ......................................................................................
                  /imię i nazwisko/ 

w zajęciach zespołu/ koła……………………...……………………………………………………..…….......... 

prowadzonego przez nauczyciela ……………………………………………….................................................. 

w terminie (dzień tygodnia, godziny)……………………………………………………………………………. 

w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej „ART”  w Czechowicach-Dziedzicach (określić miejsce zajęć) 

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

w roku szkolnym ……………………………………………………………………………………………….. 

Informacje o dziecku: 

Adres zamieszkania ............................................................................................................................................... 

PESEL........................................... Data i miejsce urodzenia................................................................................. 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów ............................................................................................................... 

Kontakt telefoniczny z rodzicem/opiekunem ........................................................................................................ 

Adres e-mail rodzica/opiekuna………………………………………….……………………………………….. 

Dodatkowe informacje o dziecku  istotne dla nauczyciela (choroby, przeciwwskazania dotyczące zdrowia 

dziecka, ćwiczeń i wysiłku fizycznego, trudności wychowawcze i inne)……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka z zajęć /zapewniam jego odbiór z zajęć przez osobę 

dorosłą (niepotrzebne skreślić)  

             ................................................................ 
                                                                                                                    podpis rodzica/opiekuna 

    

Potwierdzam /nie potwierdzam  całodobowe(go) ubezpieczenie(a) dziecka od nieszczęśliwych  

 

wypadków w szkole  (nazwa szkoły) .................................................................................................................. 

(niepotrzebne skreślić)  

 

................................................................ 
                                                                                                                    podpis rodzica/opiekuna 

 

O  rezygnacji dziecka z zajęć powiadamiam nauczyciela osobiście. 

 

…………………………………………. 
                                                                                                                      podpis rodzica/opiekuna 

 

 

• Bardzo prosimy o zwrot kompletnie wypełnionej deklaracji  (obie  strony) do 7 dni 

w związku z koniecznością  przekazania dokumentacji do sekretariatu POPP 

„ART.”   /ochrona danych osobowych/. 

 



 
                                                                ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

 

Oświadczam, że wyrażam /nie wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka   podczas zajęć, 

konkursów, zawodów, wystaw  i uroczystości organizowanych przez POPP”ART.”. oraz wykorzystanie tego 

wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej, profilu Facebook placówki,  w kronice oraz 

tablicach  ściennych i promocyjnych, lokalnej prasie w celu informacji i promocji  POPP”ART. 

(niepotrzebne skreślić) 

Podstawa prawna: 

1.  Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z  2006 nr 90, poz. 631 ze zm.) 

2. Rozporządzenie 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 osobowych). 

Zostałem poinformowany/a, że usunięcie wizerunku mojego dziecka jest możliwe tylko z profilu  

placówki     założonego na Facebooku oraz że to firma Facebook jest administratorem tych danych, a nie 

Dyrektor placówki.                          

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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), dalej RODO,  informujemy: 

1.       Administratorem w podmiocie o nazwie Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.” z siedzibą  w 

Czechowicach-Dziedzicach 43-502, ul. Traugutta 11  jest Dyrektor  Powiatowego Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej „ART.” tel.  322153297; 

2.       Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:    

 Izacaputa@interia.pl;  

3.   Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań placówki wynikających  z ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO; 

4.  Odbiorcą  danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych 

osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą być 

udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi 

administrator zawarł umowę w związku z realizacją swoich działań statutowych, a także podmiotom 

współpracującym z placówką w zakresie organizacji zajęć, wycieczek, konkursów, zawodów, wystaw. 

5.   Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania oraz 

wypełnienia obowiązków prawnych, po tym czasie przechowywane będą przez okres i w zakresie 

wymaganym przez przepisy prawa  -Ustawa z dnia  14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 , ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy. Deklaracje będą 

przechowywane przez okres 5 lat. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia, do 

ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

7.   Podanie danych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane osobowe, a konsekwencją 

niepodania danych  jest brak możliwości uczestnictwa dziecka w zajęciach, oraz  niewypełnienie innych 

statutowych zadań ww. placówki; 

8.      Osoba, której dane dotyczą ma prawo  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych osoby  dotyczącej narusza przepisy RODO: 

9.       Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich 

profilowania 

 

………………………………………………….                                                                                     ………………………………………                                                                                                                                                                                                                                            
miejscowość, data                                                                                                                                        podpis rodzica/opiekuna     
 
 


