
Załącznik nr 5 

DEKLARACJA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW  

O KONTYNUOWANIU 
UCZESTNICTWA DZIECKA W ZAJĘCIACH  

- rok szkolny  2018/2019 

 

Deklarujemy  kontynuację uczestnictwa  naszego dziecka w zajęciach 

organizowanych przez Ognisku Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim  

w następnym roku szkolnym 2018/2019 

 Nazwa koła                            .............................................................................................. 

 

 Imię i nazwisko dziecka         .............................................................................................. 

 

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

 

 Adres zamieszkania               …....................................................................…………….. 

 

 Uczeń szkoły/klasy                ……………………………………………………………… 
     

Imię i nazwisko matki / opiekuna prawnego ………………………………………………….                                          

                                                    

Imię i nazwisko ojca / opiekuna prawnego ………………………………………………….. 

 

Adres zamieszkania rodziców  ………………………………………………….. 

     

Telefony kontaktowe do rodziców                ………………………………………………….. 

     

E - mail rodziców                              ………………………………………………….. 

     

 

 

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

Data      Czytelne  podpisy rodziców / prawnych opiekunów  lub kandydata pełnoletniego 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Zatwierdzam…………………………………………………………………………….. 
Pieczątka i podpis dyrektora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgodnie z art.24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U 

z 2016r. poz. 922). A po 25 maja 2018 r. 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. Informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana i dziecka danych osobowych jest  Ognisko Pracy 

Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Os. XXX-lecia 41, 44-286 

Wodzisław Śląski; 
2. Dane osobowe Pani /Pana i dziecka przetwarzane będą w celu rekrutacji oraz 

umieszczenia informacji dotyczącej przyjęcia dziecka do OPP1 na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr w Wodzisławiu Śląskim i nie będą 

udostępniane innym odbiorcom chyba, że udostępnienie danych będzie wynikać z 

innych przepisów prawa. Podstawą prawną jest zgoda, 
3. Posiada Pani/Panu prawo do żądanie dostępu do danych osobowych oraz 

poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 

także prawo do przenoszenia danych. Niemiej jednak odwołanie zgody jest 

jednozaczne z brakiem mozliwości brania udziału w rekrutacji i tym samym 

przyjęciem dziecka do Ogniska Pracy Pozaskzolnej Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, 

4. Podanie danych osobowych OPP1 jest dobrowolne, 

5. Dostęp do danych osobowych będzie przysługowała wyłacznie komisji rekrutacyjnej,  

6. Zgoda wyrażona jest do czasu jej odwołania. 

7.  Przysługuje Pani/Panu możliwość skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r.  

8. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość 

przetwarzanie danych) jest Marek Woźniak (kontakt do inspektora:  

wozniakmarek@op.pl) po 25 maja 2018 r. 

 

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

Data      Czytelne  podpisy rodziców / prawnych opiekunów  lub kandydata pełnoletniego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wozniakmarek@op.pl


 

Wodzisław Śląski dn.  ……………….……..  

…………………………………………………….    

 (imię i nazwisko rodzica/ prawnego  opiekuna) 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka  

 

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

( imię/imiona  i nazwisko dziecka ) 

 

podczas zajęć, konkursów  i uroczystości organizowanych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1,  mieszczące 

się przy ul. Os. XXX-lecia 41 44-286 Wodzisław Śląski  oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez 

umieszczanie zdjęć: 

 

 (proszę zaznaczyć przy  wybranym  polu  krzyżyk [X]-  brak w danej pozycji zaznaczenia pola  

[  ] TAK lub [  ] NIE jest jednoznaczne z brakiem wyrażenia zgody) 

 

[    ] TAK          [     ] NIE  -  na stronie internetowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim 

 

[    ] TAK          [     ] NIE – na portalu społecznościowym Facebook (Fanpage Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 

 

[    ] TAK          [     ] NIE – w serwisie internetowym (komunikator) Instangram   

 

[    ] TAK          [     ] NIE – w kronice szkolnej 

 

[    ] TAK          [     ] NIE – na tablicach ściennych 

 

[    ] TAK          [     ] NIE – w folderach  

 

prowadzonych  przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, w celu informacji i promocji 

Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1;   

Zgodnie z art.24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2016r. poz. 

922). 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. Informuję, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych  jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim,,  

mieszczące się przy ul. Os. XXX-lecia 41 44-286 Wodzisław Śląski, zwane dalej Ognisko Pracy 

Pozaszkolnej Nr 1; 

2. Dane osobowe Pani /Pana  dziecka  przetwarzane będą w celu promocji Ognisko Pracy Pozaszkolnej 

Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim i nie będą udostępniane innym odbiorcom; 

3. Posiada Pani/Panu prawo do żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych 

osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

4. Podanie Ognisku Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim danych osobowych jest dobrowolne. 

5. Zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania. 

6. Przysługuje Pani/Panu możliwość skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, po 25 maja 2018 r. 

7. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest 

Marek Woźniak (kontakt do inspektora:  wozniakmarek@op.pl, Tel. 694 167 023), po 25 maja 2018 r. 

 

 

..………………………………………………. 

  (data i czytelny podpis   rodzica  lub prawnego opiekuna 
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Wodzisław Śląski, dn.  ………….……..  

…………………………………………………….    

 (imię i nazwisko rodzica/ prawnego  opiekuna) 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE NUMERU  TELEFONU oraz E-MAIL  

DO RODZICA/OPIEKUNA  

(w przypadku wyrażenia zgody proszę zaznaczyć krzyżyk [X]  ) 

 

[   ] Oświadczam, że wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie, oraz  udostępniam  dane  kontaktowe, w celu 

otrzymywania telefonicznie, w tym za pomocą sms  informacji ze strony  Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w 

Wodzisławiu Śląskim,  mieszczące się przy ul. Os. XXX-lecia 41 44-286 Wodzisław Śląski, o zachowaniu i 

postępach w  rozwoju  mojego dziecka, a także o zmianach w planie zajęć. 

 

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

(numer telefonu rodziców/prawnych opiekunów  

 

 

[  ] Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie, oraz  udostepniam  dane kontaktowe,  

w celu otrzymywania drogą elektroniczną, na podane konto mailowe  informacji ze strony Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim,  mieszczące się przy przy ul. Os. XXX-lecia 41 44-286 Wodzisław 

Śląski, o zachowaniu i postępach  w rozwouj  mojego dziecka, a także zmianach w planie zajęć. 

 

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

(e-mail rodziców/prawnych opiekunów  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art.24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2016r. poz. 

922). 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. Informuję, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim,  

mieszczące się przy przy ul. Os. XXX-lecia 41 44-286 Wodzisław Śląski, zwane dalej Ognisko Pracy 

Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim; 

2. Pani /Pana  dane  przetwarzane będą w celu kontaktu Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu 

Śląskim i nie będą udostępniane innym odbiorcom; 

3. Posiada Pani/Panu prawo do żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych 

osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

4. Podanie Ognisku Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim danych osobowych jest dobrowolne. 

5. Zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania. 

6. Przysługuje Pani/Panu możliwość skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, po 25 maja 2018 r. 

7. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest 

Marek Woźniak (kontakt do inspektora:  wozniakmarek@op.pl, Tel 694 167 023), po 25 maja 2018 r.  

 

 

 

..………………………………………………. 

  (data i czytelny podpis   rodzica  lub prawnego opiekuna ) 
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Wodzisław Śląski dn.  ……………………..  

 

…………………………………………………….    

 (imię i nazwisko) 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU (absolwent) 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka  przez  Ognisko Pracy 

Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim po zakończeniu pobytu w OPP1 w Wodzisławiu Śląskim, utrwalonego  

podczas zajęć, konkursów  i uroczystości organizowanych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w 

Wodzisławiu Śląskim,  mieszczące się przy ul. Os. XXX-lecia 41 44-286 Wodzisław Śląski, jak też zdjęć 

udostępnionych przez mnie oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie: 

 

 (proszę zaznaczyć przy  wybranym  polu  krzyżyk [X]-  brak w danej pozycji zaznaczenia pola  

[  ] TAK lub [  ] NIE jest jednoznaczne z brakiem wyrażenia zgody) 

 

[    ] TAK          [     ] NIE  -  na stronie internetowej OPP1 

 

[    ] TAK          [     ] NIE – na portalu społecznościowym Facebook (Fanpage OPP1) 

 

[    ] TAK          [     ] NIE – w serwisie internetowym (komunikator) Instangram   

 

[    ] TAK          [     ] NIE – w kronice OPP Nr 1 

 

[    ] TAK          [     ] NIE – na tablicach ściennych 

 

[    ] TAK          [     ] NIE – w folderach  

 

prowadzonych  przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim w celu   informacji i promocji   

Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim mieszczące się przy ul. Os. XXX-lecia 41 44-286 

Wodzisław Śląski  zwane dalej Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim 

1. Zgodnie z art.24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2016r. 

poz. 922). A po 25 maja 2018 r.  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. 

Informuję, że:  

2. Administratorem Danych Osobowych jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim,  

mieszczące się przy ul. Os. XXX-lecia 41 44-286 Wodzisław Śląski,  zwane dalej Ognisko Pracy 

Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim; 

3. Pani /Pana  dane osobowe  przetwarzane będą w celu promocji Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w 

Wodzisławiu Śląskim,  mieszczące się przy ul. Os. XXX-lecia 41 44-286 Wodzisław Śląski i nie będą 

udostępniane innym odbiorcom; 

4. Posiada Pani/Panu prawo do żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych 

osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

5. Podanie Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, danych osobowych jest dobrowolne. 

6. Zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania. 

7. Przysługuje Pani/Panu możliwość skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, po 25 maja 2018 r. 

8. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest 

Marek Woźniak (kontakt do inspektora:  wozniakmarek@op.pl Tel. 694 167 023), po 25 maja 2018 r. 

 

 

..………………………………………………. 

  (czytelne podpisy obojga  rodziców lub prawnych opiekunów  
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Wodzisław Śląski, dn.  ……………………….……..  

 

 

…………………………………………………….    

 (imię i nazwisko) 

 

 

 

ZGODA NA WEZWANIE PODOTOWIA RATUNKOWEGO W CELU RATOWANIA ZDROWIA LUB 

ŻYCIA DZIECKA  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wezwanie pogotowia ratunkowego w celu ratowania zdrowia lub życia 

mojego dziecka. 

 

 

 

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

(imię i nazwisko dziecka, wiek) 

 

Podstawa prawna: 

1. Zgodnie z art.24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2016r. 

poz. 922). A po 25 maja 2018 r. 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. Informuję, że:  

2. Administratorem Danych Osobowych jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim , 

mieszczące się przy ul. Os. XXX-lecia 41 44-286 Wodzisław Śląski; 

3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzanae będą przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu 

Śląskim i będą udostępniane innym odbiorcom w celu ratowania zdrowia lub życia;   

4. Posiada Pani/Panu prawo do żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych 

osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

5. Podanie Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim danych osobowych jest dobrowolne. 

6. Zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania. 

7. Przysługuje Pani/Panu możliwość skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, po 25 maja 2018 r. 

8. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest 

Marek Woźniak (kontakt do inspektora:  wozniakmarek@op.pl Tel. 694 167 023), po 25 maja 2018 r.  

9. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia Rozporządzenie Ministra 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 

poz. 69 ze zm.) 

 

 

 

 

..………………………………………………. 

  (czytelne podpisy obojga  rodziców lub prawnych opiekunów ) 
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Upoważnienie do odbioru dziecka z Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu 

Śląskim 

 

Upoważniam: 

1. ………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej i seria numer dowodu osobistego, pokrewieństwo  

 

Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

dziecka od chwili jego odbioru z Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim 

przez wskazaną wyżej osobę.  

 

Wodzisław Śląski, dnia …………….…………r.  

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

(czytelny podpis rodzica – opiekuna prawnego) 

 

Oświadczenie osoby upoważnionej do odbioru dziecka z placówki 

 Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odbioru dziecka z Ogniska 

Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Os. XXX-lecia 41 44-286 Wodzisław Śląski;  

Podstawa prawna: 

Zgodnie z art.24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2016r. poz. 922). 

A po 25 maja  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. Informuję, że:  

8. Administratorem Danych Osobowych  jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim 

mieszczące  się przy . Os. XXX-lecia 41 44-286 Wodzisław Śląski, zwane dalej Ognisko Pracy 

Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim; 

9. Dane osobowe Pani /Pana   przetwarzane będą w celu identyfikacji Pani/ Pana Osoby przy odbierze 

dziecka ze Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim i nie będą udostępniane innym 

odbiorcom; 

10. Posiada Pani/Panu prawo do żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych 

osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

11. Podanie Ognisku Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim  danych osobowych jest dobrowolne. 

12. Zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania. 

13. Przysługuje Pani/Panu możliwość skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, po 25 maja 2018 r. 

14. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest 

Marek Woźniak (kontakt do inspektora:  wozniakmarek@op.pl, Tel. 694 167 023), po 25 maja 2018 r. 

 

        ………………………………………… 

        Czytelny podpis osoby upoważnionej  
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