
       Stare Pieścirogi, _____________ 
          (data) 

ZGODA NA WYCIECZKĘ1 

Ja, niżej podpisana/y _________________, posiadająca/y pełną władzę rodzicielską nad 

synem/córką ___________________, wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/ mojej 

córki _____________________________ w wycieczce szkolnej w dniach ________________ do 

__________________________. 

Jednocześnie oświadczam iż zapoznałam/em się z harmonogramem wycieczki oraz jej 

regulaminem oraz zobowiązuję się do osobistego odbioru dziecka z miejsca zbiórki. 

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w w/w 

wycieczce oraz, że zostałem/am poinformowany/a o możliwości odwołania wycieczki z 

powodu zagrożenia bezpieczeństwa (zła pogoda, inne). 

Wyrażam również zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji 

w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. 

 

Imię i nazwisko dziecka: ______________________ 

PESEL dziecka: ______________________ 

Adres zamieszkania: ______________________ 

Telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów prawnych: ______________________ 

 

 

_______________________________________ 

        (podpis rodzica) 

 

  

                                                             
1 Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w 

sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki. 



Stare Pieścirogi, _________ 

                                                                                                                                                     (data) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja, niżej podpisana/y _________________, posiadająca pełną władzę rodzicielską nad 

synem/córką ___________________, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

mojego dziecka ___________________ przez administratora danych osobowych, którym jest 

_________________________________, ul.______________, 05-191 Nasielsk (dalej również jako 

„Administrator”).  

 

tak 

 

nie 
imienia i nazwiska 

 

tak 

 

nie 
wizerunku 

 

W postaci: 

fotografii i nagrań wideo lub pisemnych relacji z wycieczki szkolnej do ________________, 

organizowanej w dniach ____________________ – w formie papierowej lub elektronicznej, 

publikowanych na stronie internetowej Administratora, portalach społecznościowych 

Administratora oraz papierowych materiałach informacyjnych i promocyjnych – w celach 

sprawozdawczych, informacyjnych i promocyjnych Administratora. 

 

 

________________________________ 
                     (data i podpis rodzica) 

 

Jednocześnie informuję, iż w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, którą wyraziłeś. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej 

zawarciem.  



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej 

RODO − informujemy, że: 

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest: 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach  

Inspektor Ochrony Danych 

Z Inspektorem Ochrony Danych w  szkole można się skontaktować za pomocą poczty 

elektronicznej, adres email: iod@nasielsk.pl 

2. Cele i podstawy przetwarzania 

Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celach sprawozdawczych, informacyjnych i 

promocyjnych Szkoły, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Okres przechowywania 

Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do stworzenia video 

lub fotorelacji z wycieczki, okres prowadzenia strony internetowej, portali 

społecznościowych prowadzonych przez Administratora. 

5. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgoda), 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przekazanych danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

6.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną i znam przysługujące mi prawa 

dotyczące przetwarzania przekazanych danych osobowych. 

 

 

________________________________ 
                  (data i podpis rodzica ) 


