1.) Potwierdzam/y, że niżej podpisani dysponują pełnią praw rodzicielskich
w stosunku do dziecka …………………………………………………………..

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU

2.) Wyrażam/y/ nie wyrażamy* zgodę na użycie wizerunku mojego
dziecka do celów statutowych Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Dzieci
i Młodzieży w Zduńskiej Woli i w konsekwencji powyższego wyrażam
zgodę na:

fotografowanie mojego dziecka;

rejestrowanie audiowizualne wszystkich działań związanych
z działalnością statutową Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Dzieci
i Młodzieży w Zduńskiej Woli, także tych, w których uczestniczyć
będzie moje dziecko;

użycie wizerunku mojego dziecka, w związku z działalnością
statutową prowadzoną przez Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Dzieci
i Młodzieży w Zduńskiej Woli, na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006,nr 90,
poz. 631 ze zmianami).
3.) Oświadczam/y, że znam/y i akceptuję warunki uczestnictwa w
wypoczynku mojego dziecka, które są dla mnie zrozumiałe.
*niepotrzebne skreślić.

I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU;
1. Forma wypoczynku1)

- kolonia letnia
- zimowisko

- obóz artystyczny
- biwak
- półkolonia - WAL-a 2019
- inna forma wypoczynku.................................(jaka?)

2.Czas trwania : od

I turnus ; 24.06. 2019 r. do 28.06.2019
II turnus : 01.07. do 05.07.2019 r.

3. Adres placówki : Krobanów, Annopole Stare, Gajewniki, Zduńska Wola,*

4. Trasa wypoczynku/ wędrowny- zagraniczny....................................

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych
osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i
Młodzieży w Zduńskiej Woli
ul. Kilińskiego 17 98-220 Zduńska Wola, tel. 43 823
89 94 lub 534 838 994, e-mail:
maja.donat@gmail.com. Administrator
Danych przetwarza dane osobowe uczestników zajęć, rodziców oraz opiekunów
prawnych w celu realizacji zadań wynikających ze Statutu Stowarzyszenia oraz
realizowanych zadań programowo-organizacyjnych zlecanych przez instytucje i inne
stowarzyszenia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć i
imprez jest: art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na
podstawie udzielonej zgody, w zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane
szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. g
RODO. Podane dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji
wskazanego celu przetwarzania. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych
osobowych przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych, ich uzupełniania,
sprostowania w razie stwierdzenie, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub
nieprawdziwe. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie
zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia jej
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wnieść skargę do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają
Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza

Zduńska Wola 21.05.2019.
(miejscowość, data)

........................................................... .
(pieczęć i podpis organizatora wypoczynku)

•podkreśl właściwe miejsce wypoczynku

II.WNIOSEK RODZICÓW /OPIEKUNÓW O SKIEROWANIE DZIECKA NA PLACÓWKĘ
WYPOCZYNKU
1.Imię i nazwisko dziecka ................................................................
2.Imiona i nazwiska rodziców...........................................................
3. Data urodzenia ................................PESEL..............................
4.Adres zamieszkania ................................................................
..........................................................................................
5.Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka na placówce
wypoczynku ........................................................................
…................................................................................

przepisy dot. ochrony danych osobowych.

6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez
miejscowość, data

podpisy rodziców/opiekunów prawnych

pełnoletniego uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku
…………….............................

7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika
wypoczynku w szczególności o potrzebach wynikających z
niepełnosprawności,niedostosowania społecznego lub zagrożenia
niedostosowaniem społecznym
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..............................

………..................................................................
…........................................................................................
8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju
psychofizycznym i stosowanej diecie
(np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy
przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy
nosi aparat ortodontyczny lub okulary)
..........................................................................................
.........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie
książeczki zdrowia z aktualnym wpisem
szczepień):
tężec…………………………………………………………………
błonica ………………………………………………………………
dur………………………………………………………………….…
inne ……………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………

III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU
Postanawia się1):
– zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek
– odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
miejscowość, data

podpis

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU
Uczestnik przebywał ..................................................................................
..................................................................................................
(adres miejsca wypoczynku)

od dnia (dzień, miesiąc, rok) ........................ do dnia (dzień, miesiąc, rok)....................
....... .................................
(data) (podpis kierownika wypoczynku)

V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH
PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE
..................................................................................................
.................................................................................................
..................................................................................................
...............................................................................................
......................................... ........................................................
(miejscowość, data) (podpis kierownika wypoczynku)

a) Stwierdzam, że podałam(-em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą
pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na formie
wypoczynku. Jeśli moje dziecko przyjmuje leki, informuję, że jako rodzic/opiekun
wyposażam dziecko w odpowiednie leki w ilości niezbędnej do podania podczas
trwania całego wypoczynku.
b) W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi
diagnostyczne, operacje.

miejscowość, data

podpis matki, ojca lub opiekuna

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
...............................................................................................
..................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
...............................................................................................
(miejscowość, data) (podpis wychowawcy wypoczynku)

1) Właściwe podkreślić.

