
KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCHW POWIATOWYM OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ W 

PSZCZYNIE w roku szkolnym 2022/2023 

 

Nazwa koła:…………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 

Nauczyciel prowadzący: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Miejsce zamieszkania (Adres)………………………………………………………………….………………………………………… 

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna ……………………………………….……………………………………………………. 

Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………………………, Klasa………….……………… 

 

Wyrażam zgodę  na udział mojego dziecka w zajęciach pozaszkolnych prowadzonych w ramach 

działalności statutowej Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie. 

        ..……………………………………………………. 

            data i podpis rodzica/opiekuna 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez POPP danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia  

na potrzeby prowadzenia ewidencji i działalności statutowej POPP (zgodnie z Ustawą o Ochronie 

Danych Osobowych). 

        . …………………………………………………… 

            data i podpis rodzica/opiekuna 

 

Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w zajęciach POPP 

oraz wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją lub 

zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka. 

 

        ……………………………………………………. 

           data i podpis rodzica/opiekuna 

 

Zgodana rozpowszechnianie wizerunku 

Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 

r. poz. 880 ze zm.) oraz rozporządzenia 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) 

wyrażam /nie wyrażamzgodęna rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w formie tradycyjnej oraz 

elektronicznej przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk wraz z danymi identyfikującymi przez 

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej z siedzibą w Pszczynie w celach promocyjnych, informacyjnych, 

kulturalnych, edukacyjnych, związanych z realizowanymi przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej zadaniami. Zgoda na 

rozpowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: 

Udostępnianie na stronie internetowej POPP z siedzibą w Pszczynie 
TAK 

NIE 

Udostępnianie na stronie Facebook i Instagram  POPP z siedzibą w Pszczynie 
TAK 

NIE 

Zamieszczanie w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, 
broszurach, prasie, gazetkach, w związku z udziałem w konkursach i innych formach 
aktywności kulturalno-oświatowej POPP z siedzibą w Pszczynie  

TAK 

NIE 

*niepotrzebne skreślić 



Dopuszczam możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycję. Jednocześnie 

oświadczam, że zapoznałem (am) się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik do niniejszego oświadczenia. 

                                                          …………………………………….. 
                                                       Podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

Klauzula informacyjna 
 

 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
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 (zwanego dalej 
Rozporządzeniem RODO) informuję, że:  
 

1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej z siedzibą 
w Pszczynie, ul. 3 Maja 7 reprezentowane przez Dyrektora. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Wojciech Kiełkowski (email: iod@pze-
pszczyna.pl) 
tel. (32) 212-85-60. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
- realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 
podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO).       

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa 

5. Podstawą przetwarzania są:  

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 
2361); 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (j.t. z 2018 poz. 996 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 15.04.2017 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 949 
ze zm.); 

 Inne ustawy i przepisy wykonawcze dotyczące realizacja zadań ogniska pracy 
pozaszkolnej; 

 Zgoda osoby, której dane dotyczą; 
6. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe 
w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych. 

7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.  
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 
umowa. 

9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.  Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych 
narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z 
zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa): 
- dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO); 
-sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO); 
- usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); 
- ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO); 
- prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO); 
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany. 

12. Administrator nie profiluje danych osobowych.  
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