
Brześć Kujawski, dnia…………………… 

 

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE SZKOLNEJ 

1. Wyrażamy zgodę na udział syna / córki................................................................................................                    

z kl…..….. w wycieczce szkolnej do ……………………………………………………………………                            

organizowanej w dniu/dniach ………….…………………………………………………….…..……… 

 

Inne istotne informację, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki: 

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

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

 

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

Nr telefonów rodziców lub rodzica /opiekuna prawnego lub opiekunów prawnych 

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

 

.........................................  ............................................................................................ 
 data                                                                         czytelny podpis rodzica lub rodziców/ 
                                                                                                                                   opiekuna lub opiekunów prawnych  

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA PODCZAS POBYTU NA WYCIECZE  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 81 ustawy z 4. 02. 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oświadczam, że ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na nieodpłatne, rozpowszechnianie 

wizerunku mojego dziecka …………………………………………………….. przez Zespół Szkół Nr 2 w Brześciu 

Kujawskim w celu promocyjnym szkoły.  

Niniejsza zgoda: 

- nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne, 

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu 

do danych mojego dziecka oraz ich poprawienia, żądania usunięcia, sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania.  

 

.........................................  ............................................................................................ 
 data                        czytelny podpis rodzica lub rodziców/ 
                                                                                                                              opiekuna lub opiekunów prawnych 
 

[    ] TAK [     ] NIE – na stronie internetowej Administratora 

 www.zs2brzesckujawski.pl     

[    ] TAK  [     ] NIE – w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora 

 https://www.facebook.com/zs2brzesckujawski  

http://www.zs2brzesckujawski.pl/
https://www.facebook.com/zs2brzesckujawski


Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 2 w Brześciu Kujawskim,  ul. Konarskiego 

63, 87-880 Brześć Kujawski  reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Brześciu Kujawskim, tel. 

54 252-13-20,  e-mail: sekretariat@zs2.brzesckujawski.pl  

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych tel. 54 234 

51 78 , mailowo:dane.osobowe@brzesckujawski.pl . 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją następujących celów: 

-  organizacja wycieczki  

- promocja szkoły 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana dziecka danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 47 ust. 1 pkt 

8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe w związku z § 5 i 6 ust. 3  Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, oraz § 32 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z 4. 02. 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych w przypadku wizerunku  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą zostać: uprawnione podmioty i organy publiczne 

wymienione w ustawach, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, 

podmioty świadczące usługi obsługi prawnej w zakresie realizowanych postępowań, podmioty świadczące 

usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe  

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 

prowadzonym przez Administratora 

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, do ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, jak również przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego,  którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwi 

realizację wniosku, a tym samym uniemożliwi udział dziecka w wycieczce. W przypadku wizerunku  podanie 

ich ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na realizację wniosku. 

10. Z powyższych praw można skorzystać za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zespół Szkół Nr 2 w Brześciu 

Kujawskim, ul. Konarskiego 63, 87-880 Brześć Kujawski  lub mailowo: dane.osobowe@brzesckujawski.pl . 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, tj. dane 

osobowe konkretnej osoby nie będą analizowane w taki sposób, aby stworzyć dokładny opis jej preferencji  

i cech. (art. 22 RODO). 
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