Załącznik 2 do Zarządzenia nr z dnia
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrzeniu Wielkim
w sprawie wprowadzenia Regulaminu zorganizowanego wypoczynku
letniego/zimowego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

ZGODA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW, NA UDZIAŁ DZIECI W ZORGANIZOWANYCH,
BEZPŁATNYCH ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYCH NA TERENIE GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Wyrażam zgodę na udział
mojej córki / syna …………………………….………………………………………………
ur. …………………………………
zamieszkałej/łego …………………………………………….…………….....................
w zorganizowanych zajęciach świetlicowych w ……………………………………………………………………..
( nazwa miejscowości )
Deklaruję uczestnictwo dziecka w świetlicy w okresie od ……………. do …………,
w godzinach od …………………. do …………………….. .
Kontakt telefoniczny z rodzicem w razie pilnej potrzeby ……………………………………
Dodatkowe informacje o dziecku istotne dla opiekuna:
( choroby, uczulenia, zażywane leki, jak znosi jazdę samochodem … )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Stwierdzam, że podałem/łam wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w
zapewnieniu jego właściwej opieki w czasie wypoczynku.
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( imię, nazwisko , nr telefonu)
i mojego dziecka ( imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu,
nr telefonu, nazwa szkoły i klasy, wizerunek, dane dot. zdrowia) przez Gminny Ośrodek Kultury
z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim 46-081, ul. Namysłowska 20 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia
zorganizowanego wypoczynku (proces rekrutacji, uczestniczenie w zajęciach, wyjazdy) przez Gminny
Ośrodek Kultury, Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim,
zamieszczenia ich na stronie internetowej oraz ich publikacji w mediach.
Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel
przetwarzania. Oświadczam, że zostałem (am) poinformowany (a) o przysługującym prawie do treści
danych osobowych moich i mojego dziecka oraz ich poprawienia, jak również prawie wniesienia
w każdym czasie sprzeciwu ich przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania
danych skutkuje niemożnością wzięcia udziału w zorganizowanym wypoczynku.

………………………………………………………..
( podpisy rodziców / prawnych opiekunów )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizatorzy: UG, GOK, GOPS Dobrzeń Wielki

