
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych 

dziecka. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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 z 2016r. nr 119/1- 
(zwanym dalej RODO)- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka: 

 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Imię i nazwisko, uczestnika wypoczynku) 
 
przez Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w celu zorganizowania wypoczynku 
letniego w 2020 r. w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, w którym będzie uczestniczyło dziecko oraz 
ewentualnego udostępnienia przedmiotowych danych uprawnionym z mocy prawa podmiotom w celach kontrolnych. 

1. Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania. 
 

 
………………………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

 
 
 
Klauzule dodatkowe: 
 
1. Administratorem danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka jest Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości z 

siedzibą ul. Tkacka 5 lok. 6, 42-200 Częstochowa, e-mail: stowarzyszenie.csrmp@gmail.com 
2. Dane będą przetwarzane w celu realizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. 
3. Podanie danych jest obowiązkowe w związku z uczestnictwem dziecka w wypoczynku, dane osobowe nie wymagane przepisami prawa udostępniam 

dobrowolnie na podstawie art. 6 ust 1. lit a) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (dobrowolna zgoda), 
4. Dane będą przechowywane przez okres do 6 lat i następnie usunięte. 
5. Rodzic/opiekun prawny ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
6. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania zgody na dalsze przetwarzanie swoich danych 

osobowych oraz dziecka. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 
7. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych oraz dziecka. 
8. Rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych osobowych oraz dziecka przez Częstochowskie 

Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Podanie przez rodzica/opiekuna prawnego prawidłowych danych osobowych w tym  dziecka jest warunkiem udziału dziecka w wypoczynku.  
10. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu) oraz nie podlegają przekazaniu poza Unię Europejską, Europejski Obszar 

Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej; 
 

 
………………………………………………………………………… 

         (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 


