
Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW 

Ja, niżej podpisany/a/ 

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

/imię i nazwisko – stopień pokrewieństwa/ 

 

PROSZĘ POSTAWIĆ DOWOLNY ZNAK W KRATKACH  

 

Wyrażam zgodę na udział  ……………………………………………………….……………………………………………………………………… 

/Imię i nazwisko uczestnika/ 

w Warsztatach „Tropiciele odpadów” - edycja jesień 2018 r. organizowanych przez Związek Gmin Regionu 

Płockiego w dniu …………………. 2018r. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych dziecka przez Związek Gmin Regionu 

Płockiego w celu uczestnictwa w Warsztatach „Tropiciele odpadów” - edycja jesień 2018 r. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i eksploatację wizerunku i podobizny mojego dziecka biorącego 

udział w Warsztatach pn. „Tropiciele odpadów” - edycja jesień 2018 r. oraz zamieszczania ich we wszystkich 

materiałach informacyjnych Związku Gmin Regionu Płockiego bez ograniczenia czasowego oraz bez względu 

na miejsce i sposób ekspozycji w celu podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i kształtowania 

postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez; upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony 

środowiska oraz kształtowania zachowań prośrodowiskowych społeczeństwa, w tym dzieci i 

młodzieży;  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższą klauzulą informacyjną:  

Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Związek Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku, 

ul. Zglenickiego 42 budynek S, 09-402 Płock 

2. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu uczestnictwa dziecka 

w Warsztatach „Tropiciele odpadów” - edycja jesień 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

(osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych) 

3. W niektórych przypadkach mamy prawo przekazywać dane dalej - jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli 

wypełniać nasze zadania. 

Możemy przekazywać dane w szczególności następującym odbiorcom: 

- osobom upoważnionym przez nas - naszym pracownikom, współpracownikom, wykonawcom, którzy 

muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; 

4. Dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, 

będą przetwarzane dla celów archiwalnych oraz przez okres zgodny z obowiązującymi u nas 

przepisami archiwalnymi.   

5. Ma Pani/Pan prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Może Pani/Pan 

wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.** 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącej 

przetwarzania przekazanych danych. 

 

                                                                                                         



* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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)  

** W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy złożyć do Administratora Danych 

za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych stosowny wniosek na e-mail iod@zgrp.pl, lub za 

pośrednictwem operatora pocztowego na adres : Związek Gmin Regionu Płockiego ul. Witolda 

Zglenickiego 42, 09-400 Płock. 

 

…………………………………………….. 
data i podpis 

mailto:iod@zgrp.pl

