ZGODA RODZICA (OPIEKUNA) NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany(a):
...............................................................................................................
(imię̨ i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego małoletniego), zamieszkały
...............................................................................................................
(adres zamieszkania),
oświadczam, że posiadam nieograniczoną władzę rodzicielską jako ojciec/matka/opiekun
prawny małoletniej / małoletniego ....................................................................................
(imię/ imiona i nazwisko dziecka) oraz niniejszym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) wyrażam
nieodpłatnie zgodę na:
1. Przetwarzanie przez ……………………………………………….. (nazwa podmiotu)
danych

osobowych

małoletniego

/

małoletniej

…………………………………………………… (imię i nazwisko) obejmujących:
imiona, nazwisko, adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, klasę, numer
legitymacji

szkolnej,

PESEL,

wizerunek,

osiągnięcia,

w

celach

………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………...
(proszę wskazać cele przetwarzania danych np. organizowanie i przeprowadzanie
przez - nazwa podmiotu - organizacji czasu lub wypoczynku, promocji działalności
z udziałem dziecka, itp.).

2. Przetwarzanie przez …………………………..……………………. (nazwa podmiotu)
moich danych osobowych, obejmujących imiona, nazwisko, adres zamieszkania,
PESEL, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek w celach
związanych z identyfikacją mojej osoby, kontaktów ze mną, w tym prowadzenia przez
…………………………………………………. (nazwa podmiotu) korespondencji
we

wszelkich

sprawach

dotyczących

małoletniego

/

małoletniej

…………………………………………..……………., gromadzenia i zabezpieczenia

pochodzących ode mnie oświadczeń woli dotyczących małoletniego / małoletniej,
związanych

w

jakikolwiek

sposób

…………………………………………………….

(nazwa

z

działalnością

podmiotu),

a

także

w celach związanych z dokumentowaniem i utrwalaniem wydarzeń z moim udziałem
w

charakterze

rodzica/opiekuna

prawnego

małoletniego

/

małoletniej

jako podopiecznego ………………………….……………………. (nazwa podmiotu)
oraz promocji działalności ……………………………………………………. (nazwa
podmiotu).
Ponadto oświadczam, że:
1. Podaję dane osobowe małoletniego oraz dane osobowe rodzica (opiekuna prawnego)
dobrowolnie.
2. Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do danych osobowych małoletniego
oraz danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego.
3. Zostałem/am poinformowany o prawie do odwołania lub zmiany mojej zgody
w każdym czasie.
4. Zostałem/am poinformowany/a, że dane osobowe małoletniego oraz dane osobowe
rodzica/opiekuna prawnego nie będą przetwarzane w innym celu niż wskazany
powyżej.
5. Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych osobowych małoletniego
oraz

danych

osobowych

rodzica/opiekuna

prawnego

będzie:

…………………………………………………………………...……………………
(nazwa podmiotu lub osoby).

......................................................
(własnoręczny podpis)

..........................................................
(miejscowość, data)

