
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 (niepotrzebne skreślić) całodobowe(go) ubezpieczenie(a) dziecka od 

nieszczęśliwych  wypadków w szkole lub towarzystwie ubezpieczeniowym  (nazwa szkoły/instytucji)  

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

................................................................
                                                                                                                              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 (niepotrzebne skreślić) 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.”
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 da-
nych 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 DO DEKLARACJI
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach organizacji zajęć

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję,
że:

 administratorem danych jest Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach,  
ul. Traugutta 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice, tel. 32 215 32 97, e-mail: popp.art@interia.pl;

 dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki podczas pobytu w placówce oraz w celu
realizacji  statutowych  zadań  placówki  na  podstawie  art.  144  ustawy  prawo  oświatowe  w  związku  z  ciążącym  na
administratorze obowiązku prawnym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ważnym interesem publicznym proporcjonalnym do
wyznaczonego celu (art. 9 ust. 2 lit. g RODO);

 podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w zajęciach
organizowanych przez administratora;

 odbiorcami danych będą podmioty wspierające placówkę w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej, a także
podmioty współpracujące z placówką w zakresie organizacji zajęć, wycieczek, konkursów, zawodów, wystaw; dane nie
będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich i nie będą na ich podstawie podejmowane zautomatyzowane decy-
zje ani profilowanie;

 dane będą przechowywane przez 5 lat następujących po roku, w którym ustał cel przetwarzania;
 przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia, które w stosownych

przypadkach  przepisy  mogą  ograniczyć,  a  także  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  UODO  (ul.  Stawki  2,  00-193
Warszawa), gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;

 w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kontaktować
się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl

KLAUZULA DO WIZERUNKU
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych publikowanych przez administratora

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 administratorem danych jest Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach,  
ul. Traugutta 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice, tel. 32 215 32 97, e-mail: popp.art@interia.pl;

 dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji działań edukacyjnych i kulturalnych podejmowanych przez placówkę
na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 zgodę na publikację wizerunku wyrażają Państwo dobrowolnie, a jej brak nie wywołuje żadnych konsekwencji;

 odbiorcami  danych  będą  podmioty  wspierające  placówkę  w  obsłudze  administracyjnej,  informatycznej  i  prawnej,
podmioty współpracujące z placówką w zakresie organizacji zajęć, wycieczek, konkursów, zawodów i wystaw, a także
operator strony internetowej placówki, portalu Facebook, czytelnicy lokalnej prasy, strony internetowej i profilu Facebook
placówki  oraz  osoby odwiedzające  placówkę  stacjonarnie;  dane  nie  będą  przekazywane  do  odbiorców w państwach
trzecich i nie będą na ich podstawie podejmowane zautomatyzowane decyzje ani profilowanie; 

 dane opublikowane za Państwa zgodą będziemy przechowywać do momentu wycofania przez Państwa zgody;

 zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, wówczas prosimy o kontakt z administratorem;

 przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia, które w stosownych
przypadkach  przepisy  mogą  ograniczyć,  a  także  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  UODO  (ul.  Stawki  2,  00-193
Warszawa), gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;

 w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kontaktować
się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl

………………………………………………                                                                                        ......................................................................
                 Miejscowość, data                                                                                                                              Podpis rodzica/opiekuna

mailto:korzuch@infoic.pl

