
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16.2020 z dnia 31.08.2020 r. 

 

ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA  

W WYCIECZCE/ZAWODACH SPORTOWYCH/KONKURSIE/OLIMPIADZIE* 

 

Nazwisko i imię ucznia .............................................................................................. 

Ja niżej podpisana/-y  wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w ......................... 

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

w terminie ................................................................................................................. 

1. Zobowiązuję się do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze pomiędzy 

miejscem zamieszkania i zbiórki oraz rozwiązaniem wycieczki a domem. 

2. Oświadczam, że dziecko jest zdrowe, nie ma objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych lub innych objawów 

charakterystycznych dla zarażenia COVID-19 oraz, że domownicy nie przebywają 

na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Jestem świadoma/-y 

zagrożenia wynikającego ze zgrupowania dużej ilości osób. Jednocześnie 

zobowiązuję się do zabezpieczenia dziecka w środki ochrony osobistej. 

3. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania z wycieczki mojego dziecka 

w przypadku znalezienia bądź zażywania niedozwolonych substancji (narkotyki, 

alkohol, papierosy) oraz gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu lub życiu jego 

bądź innych uczestników wycieczki. 

4. W sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu mojego dziecka wyrażam zgodę na 

jego hospitalizację. 

5. Zobowiązuję się do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje 

dziecko w czasie trwania wycieczki. 

 

 

................................................                                       ................................................. 
           miejscowość i data                                                                       podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest I Liceum 
Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Przemyślu z siedzibą przy 
ul. Słowackiego 21, tel.: 16 676 95 70, adres email: liceum@slowak.edu.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem 
tel. 511 143 799; adres e-mail: iodedukacja@um.przemysl.pl. 

3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 
ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu: zawarcia umowy 
w zakresie organizacji wycieczki/ zawodów sportowych/konkursu/olimpiady*. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie biuro podróży/ 
ubezpieczyciel. 

5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane zgodnie z obowiązkiem 
archiwizowania i przechowywania dokumentacji szkolnej.  

6. Jednocześnie informujemy, że ma Pan/Pani obowiązek podania 
niezbędnych danych osobowych dziecka oraz swoich.  

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania  i prawo do przenoszenia danych. 
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem warunkiem zawarcia umowy 

jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora 
może skutkować brakiem możliwości wyjazdu. 

I Liceum Ogólnokształcące  
im. J. Słowackiego w Przemyślu 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji 
organizacji wycieczki/ zawodów sportowych/konkursu/olimpiady*. 

 

..................................................................... 
podpis rodzica/prawnego opiekuna 
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