
   

 
 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ POWIERZENIA OPIEKI NAD DZIECKIEM NA SOBOTNIE ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE W FUNDACJI NOWE POKOLENIE 

– prosimy wypełnić czytelnie 

Data   

Imię i nazwisko dziecka  

Wiek dziecka  

Adres zamieszkania  

Dane rodziców (imię, 
nazwisko, nr telefonu, 
PESEL1) 
 
 

Mama Tata 

  

Istotne informacje o 
dziecku 

 

Upoważniam do odbioru 
Panią/Pana (imię, 
nazwisko, nr telefonu, 
PESEL2) 

 

 
Dziecko będzie pod opieką od godz. …………………………………….. do godz. …………………………………………. (maksymalny czas 

pobytu od godz. 10:00 do 14:00) 

 

Oświadczam, że (zaznaczyć właściwe) 

 zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem i procedurami opracowanymi na czas pandemii 

 nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pozostawienia mojego dziecka na zajęciach opiekuńczych w Fundacji Nowe 

Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II. 

 w razie zagrożenia zdrowia lub życia dziecka zgadzam się na podjęcie czynności ratujących jego zdrowie lub życie. 

 

………………………………………………………………….. 

           podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego 

   

 

Zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Rodzic/Opiekun Prawny wyraża zgodę/nie 

wyraża zgody na przesyłanie oferty kulturalno-oświatowej Fundacji Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II drogą 

elektroniczną  

 na adres mailowy…………………………………………………………………………………………………. 

 na nr telefonu………………………………………………………………………………………………………. 

Zlecający przyjmuje do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a zgodę może odwołać w każdym czasie wysyłając 

wiadomość na adres: fundacja@nowe-pokolenie.pl  

………………………………………………………………….. 

           podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego 

 

 

 

 

                                                           
1,2 PESEL jest konieczny do weryfikacji osoby odbierającej dziecko z zajęć 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II (zwana dalej Fundacją). Dane osobowe 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji zajęć, w tym na potrzeby związane z rozliczeniem finansowym w 

związku z ewentualnymi roszczeniami, a także w celach kontaktowych i reklamacyjnych. Dane przetwarzane dla celów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy w celach kontaktowych oraz w celach identyfikacyjnych będą przetwarzane przez czas trwania zajęć. Dane przetwarzane 

w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia zajęć. Natomiast dane przetwarzane 

dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy 

z tyt. realizacji zajęć. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Fundacji,  jak też podmiotom udzielającym 

wsparcia  na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Osoba zainteresowana posiada prawo dostępu do treści 

swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych 

osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym w Umowie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji ww. 

celów”. 

 

………………………………………………………………………….. 

                                  Podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego 

 

 

 


