
Legnica, dnia ……………………………………………….. 

………………………………………………………………. 

/imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/ 

 

 

 

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) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      /imię i nazwisko/ 

w postaci imienia, nazwiska, nr PESEL, adresu zamieszkania, stanu zdrowia oraz moich w postaci; 

imienia, nazwiska, adresu zamieszkania nr telefonu w celu wzięcia udziału mojego dziecka w kolonii w 

Międzywodziu w dniach ……………………………………………..  

 

     

 ………………………………………………………………………………………. 

       /podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 

 

 

 

 

 

 

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) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      /imię i nazwisko/ 

w postaci wizerunku utrwalonego na kolonii w Międzywodziu w dniach ……………………………... 

i udostępnienie go na stronie internetowej  Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej oraz 

portalach społecznościowych prowadzonych przez Stowarzyszenie w celach promocyjnych. 

     

 ………………………………………………………………………………………. 

       /podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 
 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwane dalej RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 

Diecezji Legnickiej z siedzibą przy ul. św. Piotra 2A, 59-220 Legnica; 

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail 

srk@diecezja.legnica.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora; 

3. Administratora wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować poprzez adres e-mail srk@diecezja.legnica.pl lub pisemnie na adres 

siedziby Administratora; 

4. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa dziecka na kolonii 

w Międzywodziu w dniach 2-11.08.2022 r.   

5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będzie Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 

Diecezji Legnickiej i Biuro Usług Turystycznych SPORTUR oraz inne podmioty, 

które na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów  podpisanych przez 

Administratora mogą przetwarzać dane osobowe; 

6. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 

określonego w pkt 4 tj. przez okres 5 lat; 

7. Posiada Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych; 

8. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

9. Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie danych osobowych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2; 

10. Podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie ich będzie 

skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału dziecka w kolonii w Międzywodziu  

w dniach 2-11.08.2022 r. ; 

11. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu procesowi podejmowania 

decyzji ani profilowaniu.  

 

 
………………………………………………………………………………………. 

       /data i podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 

 

 


