
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

na udział dziecka w feriach zimowych w Gminie Grodziec 
 

Dane osobowe uczestnika  

1. Imię i nazwisko dziecka: 

 ..........................................................................................................................................  

2. Wiek: 

 ..........................................................................................................................................  

3. Imię i nazwisko rodzica / opiekuna: 

 ..........................................................................................................................................  

4. Nr tel. opiekuna / rodzica: 

 ..........................................................................................................................................  

Termin warsztatów: 

• 21.01.2022 godz. 12:00-13:00  

LEGO LABORATORIUM – warsztaty manualne i prelekcja. 

• 21.01.2022 godz. 13:30-15:00 

MŁODY ROBOTYK – warsztaty manualne i prelekcja. 

• 24.01.2022 godz. 10:00-11:30 

OD ZIAREKNA DO PIZZERKI – warsztaty kulinarne. 

• 24.01.2022 godz. 12:00-13:30 

ZDROWE CIACHO! – warsztaty kulinarne. 

• 24.01.2022 godz. 14:00-15:00 

ZRÓBMY RAZEM SLIME – warsztaty kreatywne. 

• 25.01.2022 godz. 11:00-13:00 

PARADA DZIKICH STOWORÓW – warsztaty literacko-plastyczne. 

• 28.01.2022 godz. 11:00-13:00 

ZIMOWE PLANSZOWANIE – gry i zabawy animacyjne. 

……………………………………………………….. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 



Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

Składając podpis oświadczam, że: 

• Zapoznałem/łam się z Regulaminem ,,FERII WOW! w Gminie Grodziec”. 

• Wyrażam / nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka/podopiecznego w feryjnych zajęciach 

realizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Grodziec ul. Plac ks. abp. Bronisława 

Dąbrowskiego 6A, 62-580 Grodzie oraz zgadzam się na przetwarzanie jego danych osobowych, 

podanych w zgodzie rodzica/opiekuna, przez Bibliotekę Publiczną Gminy Grodziec w celu 

przeprowadzenia FERIE WOW! w Gminie Grodziec. 

• Wyrażam / nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Bibliotekę Publiczną Gminy Grodziec 

ul. Plac ks. abp. Bronisława Dąbrowskiego 6A, 62-580 Grodziec danych osobowych moich oraz 

mojego syna/córki zawartych w zgodzie na potrzeby niezbędne do zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika FERIE WOW! w Gminie Grodziec. 

• Udzielam / nie udzielam zgody Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec na nieodpłatne, 

wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka powstałych w trakcie 

udziału dziecka w FERII WOW! w Gminie Grodziec. 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za 

pośrednictwem dowolnego medium w tym umieszczeniu na stronach internetowych oraz 

w materiałach promocyjnych Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec, Urzędu Gminy Grodziec 

oraz GKRPA w Grodźcu w związku z organizowaniem FERII WOW! w Gminie Grodziec. 

• Wyrażam / nie wyrażam zgody na udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku 

zagrożenia życia dziecka w trakcie zajęć. 

• W dniu zajęć zobowiązuję się do zapewnienia bezpiecznego dotarcia i powrotu dziecka do 

i z miejsca zajęć. 

• Przyjmuję odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko. 

 

 

 

……………………………………………………….. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dla osób biorących udział 

w imprezie/wydarzeniu podczas epidemii Covid-19 

Zgodnie z art. 13 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 

(zwanym dalej RODO),  

Organizator informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika imprezy/wydarzenia kulturalnego jest przez 

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec ul. Plac ks. abp. Bronisława Dąbrowskiego 6A, 62-580 

Grodziec  

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można 

skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem iod.grodziec@gmail.com 

3. Dane przetwarzane są na podstawie zgody uczestnika, a jeżeli to konieczne, jego rodzica lub 

opiekuna prawnego. 

4. W okresie epidemii COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Organizator może zbierać 

dane dotyczące sytuacji zdrowotnej zarówno osób pełnoletnich jak i niepełnoletnich. 

5. Dane dotyczące sytuacji zdrowotnej mogą zostać zebrane w celu ułatwienia służbom 

sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba, u której 

stwierdzono oznaki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub objawów choroby COVID-19, brała 

udział w danej imprezie/wydarzeniu. 

6. Organizator może zbierać następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko 

rodzica/opiekuna prawnego uczestnika, numer telefonu kontaktowego uczestnika, numer 

telefonu kontaktowego rodzica/opiekuna prawnego uczestnika. 

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału 

w imprezie/wydarzeniu kulturalnym. 

8. W okresie epidemii COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dane w postaci imienia, 

nazwiska oraz numeru telefonu są pozyskiwane w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się 

epidemii COVID-19 i mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów 

prawa: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (ul. Stanisława Staszica 16, 62-500 

Konin) oraz do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dane te będą przechowywane przez 

okres 14 dni od daty imprezy. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu, aktualizacji, sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie, prawo 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,tel.(22)5310300 gdy 

uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy 

dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

11. Dane podane przez Uczestników imprezy/wydarzenia kulturalnego nie podlegają 

profilowaniu. 

 

……………………………………………………….. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 


