
                                               Zalesie Górne, dnia ………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że: 

 

Dziecko nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą 

podejrzaną o zakażenie koronawirusem w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, oraz 

nie stwierdzono u dziecka w ostatnim okresie infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 

 

dotyczy dziecka………………………………………………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko 

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że: 

 Administratorem danych osobowych jest Sport i Zabawa Sp. z o.o., ul. Wąwozowa 2/105, 02-796 Warszawa 
NIP: 9512537682, 

 dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm., 

 dane będą przetwarzane w celu zapewnienia należytej opieki nad dzieckiem,  

 dane będą przetwarzane z zachowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, 

 dane nie będą udostępniane innym podmiotom,   

 posiadam prawo do sprostowania danych, 

 posiadam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

 

……………………………………………………………………. 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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). 

 



 

                                               Zalesie Górne, dnia ………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałam/em się z „Regulaminem uczestnictwa w półkoloniach w Zalesiu”, rozumiem jego 

treść i zobowiązuję się przestrzegać zapisów w nim zawartych.   

 

dotyczy dziecka………………………………………………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko 

 

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że: 

 Administratorem danych osobowych jest Sport i Zabawa Sp. z o.o., ul. Wąwozowa 2/105, 02-796 Warszawa 
NIP: 9512537682, 

 dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm., 

 dane będą przetwarzane w celu zapewnienia należytej opieki nad dzieckiem,  

 dane będą przetwarzane z zachowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, 

 dane nie będą udostępniane innym podmiotom,   

 posiadam prawo do sprostowania danych, 

 posiadam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

 

……………………………………………………………………. 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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). 

 



                                               Zalesie Górne, dnia ………………… 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o Dziecku oraz o wszelkiej 

działalności w zakresie bezpośrednio związanym z braniem udziału przez Dziecko w 

Półkoloniach w Zalesiu.  

Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie Dziecka podczas jego uczestnictwa w 

zajęciach organizowanych w ramach Półkolonii w Zalesiu oraz na bezpłatne umieszczenie 

wizerunku Dziecka na stronie internetowej Półkolonii w Zalesiu. 

Wyrażam zgodę na wystawianie i publikowanie prac plastycznych mojego Dziecka, mających 

na celu promocję Półkolonii w Zalesiu i zrzekam się majątkowych praw autorskich 

wynikających z tego tytułu. 

 

dotyczy dziecka………………………………………………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko 

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że: 

 Administratorem danych osobowych jest Sport i Zabawa Sp. z o.o., ul. Wąwozowa 2/105, 02-796 Warszawa 
NIP: 9512537682, 

 dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm., 

 dane będą przetwarzane w celu zapewnienia należytej opieki nad dzieckiem,  

 dane będą przetwarzane z zachowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, 

 dane nie będą udostępniane innym podmiotom,   

 posiadam prawo do sprostowania danych, 

 posiadam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

 
……………………………………………………………………. 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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). 


