KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„OK: ODKRYWAMY KULTURĘ” FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDACJI PZU

Proszę o przyjęcie ............................................................................ (imię i nazwisko)
Data urodzenia. ........................................
Ucznia /uczennicy szkoły ..............................................................................klasy:………….
do udziału w projekcie „OK: odkrywany kulturę”
w okresie 25.10.2019 – 31.03.2020 r.

Adres zamieszkania ...........................................................................................................
telefon do dziecka ...............................................
Imię i nazwisko matki, telefony kontaktowe:....................................................................
...........................................................................................................................................
Imię i nazwisko ojca, telefony kontaktowe:......................................................................
...........................................................................................................................................
1.Przyjmuję do wiadomości, że udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny, a program obejmuje
udział w 6 wyjazdach do miejsc kultury i 6 warsztatach edukacyjnych z różnych dziedzin sztuki.
2. Przyjmuję do wiadomości, że wzięcie udziału w którymkolwiek wyjeździe do miejsc kultury oznacza
obowiązkowy udział mojego dziecka w towarzyszących mu warsztatach. Nie jest możliwe wzięcie
udział tylko w wyjazdach. Jeśli dziecko pojedzie na wycieczkę, a potem nie przyjdzie na warsztaty –
automatycznie zostanie usunięte z projektu. Chyba, że nieobecność będzie usprawiedliwiona przez
zwolnienie lekarskie z powodu choroby.
3. Niniejszym zezwalam na udział mojego dziecka we wszystkich 6 wyjazdach do miejsc kultury na
terenie Województwa Dolnośląskiego oraz we wszystkich warsztatach artystycznych, które odbędą
się na terenie Gminy Stoszowice oraz poza nią.
4. Zobowiązuję się do aktualizacji wszelkich danych dotyczących dziecka oraz rodziców/ prawnych
opiekunów (telefony kontaktowe) niezwłocznie po ich zmianie.
5. Podczas wyjazdów do miejsc kultury dziecko obowiązkowo musi posiadać ze sobą ważną
legitymację ucznia, strój odpowiedni do pogody i butelkę wody niegazowanej. Przekąski zostaną
zapewnione przez organizatora projektu – Fundację Koliber.
6. Podczas wyjazdów do miejsc kultury dziecko będzie się znajdowało pod nadzorem opiekuna grupy,
którego polecenia, dla bezpieczeństwa własnego i całej grupy, musi bezwzględnie wykonywać.
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Niestosowanie się do poleceń opiekuna (szczególnie gdy idzie o zachowanie bezpieczeństwa) może
skutkować usunięciem z projektu.
7. Uczestnik ma prawo wziąć udział we wszystkich 6 wyjazdach do miejsc kultury oraz wszystkich 6
towarzyszących im warsztatach.
8. Dodatkowe informacje o dziecku, które mogą okazać się ważne podczas pobytu dziecka na
projekcie:
……………………………………………………………………………………………………………………..……….... (alergie – na co)
……………………………………………………………………………………………. (choroby, w tym choroba lokomocyjna)
…………………………………………………………………………………………………………..…. (leki przyjmowane na stałe)
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. (inne?)

Data …………………….. Podpis ………………………………………………………………………………….
podpisy rodziców /prawnych opiekunów

OŚWIADCZENIA:
1. Zapoznałam/em się z poniższą informacją dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych
mojego dziecka oraz moich, w związku z zapewnieniem możliwości udziału dziecka w projekcie „OK:
Odkrywamy kulturę” finansowanym ze środków Fundacji PZU i akceptuję jej postanowienia.
Podanie danych osobowych na potrzeby wypełnienia Karty zgłoszenia dziecka do projektu i
zaakceptowanie zasad ich przetwarzania jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania zgłoszenia
dziecka do projektu. Jeżeli nie podasz tych danych i nie zaakceptujesz zasad ich przetwarzania, nie
będzie możliwe przyjęcie dziecka do projektu i udział w jakichkolwiek jego działaniach (wyjazdy i
warsztaty).

Data …………………….. Podpis ………………………………………………………………………………….
podpisy rodziców /prawnych opiekunów

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka wymienionych w punkcie 8
niniejszej karty (dane dodatkowe o dziecku), które mogą również dotyczyć zdrowia dziecka oraz jego
cech fizycznych lub fizjologicznych, mogących być uznane za dane biometryczne, do celów
związanych z procesem organizacji wyjazdów i warsztatów w ramach projektu OK: Odkrywany
kulturę.
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Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne i nie wpływa na przyjęcie dziecka do projektu, jednak
ich podanie może nam znacznie ułatwić organizację wyjazdów i ewentualną pomoc dziecku w razie
problemów zdrowotnych.
Zgodę możesz wycofać w każdej chwili. Czytaj więcej – załącznik nr 2.

Data …………………….. Podpis ………………………………………………………………………………….
podpisy rodziców /prawnych opiekunów

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko wiek,
miejscowość zamieszkania – bez dokładnego adresu) w celu związanym z funkcjonowaniem projektu
„OK: Odkrywamy kulturę”, które obejmować może następujące czynności: umieszczenie listy
uczestników projektu w raporcie końcowym z realizacji projektu wysyłanym obowiązkowo do
sponsora – Fundacji PZU.

Data …………………….. Podpis ………………………………………………………………………………….
podpisy rodziców /prawnych opiekunów

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dziecka w postaci wizerunku utrwalonego na zdjęciach
lub krótkich filmikach z wydarzeń w ramach projektu (wyjazdy do miejsc kultury i warsztaty
artystyczne) poprzez umieszczenie na: stronie www.fundacjakoliber.pl, profilu Fundacji na FB oraz
wysłanie do sponsora projektu – Fundacji PZU na nośniku danych.

Data …………………….. Podpis ………………………………………………………………………………….
podpisy rodziców /prawnych opiekunów
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ZAŁĄCZNIK 1
1. Upoważniam do odbioru mojego dziecka…………………………………………………………………………….…..
(imię i nazwisko), ucznia klasy………………… przez następujące pełnoletnie osoby, i równocześnie
oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność w związku z upoważnieniem wymienionych osób do
odbioru mojego dziecka:
• ……………………………………………………………..…………………… …………………………………………………
• ……………………………………………………………..…………… …………………………….................................
• …………………………………………………………….……………………… …………………………………………………
imię i nazwisko

/

stopień pokrewieństwa

Data........................................ Podpisy …………………………................................................................
podpisy rodziców / opiekunów prawnych

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, jako osoby upoważnionej do
odbierania dziecka ze udziału w projekcie „OK: Odkrywamy kulturę”, które podaję powyżej, do celów
związanych z procesem funkcjonowania projektu, w tym szczególnie ustalenia tożsamości osoby
odbierającej dziecko.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Podanie Twoich danych i wyrażenie zgodny jest jednak niezbędne
do weryfikowania tożsamości osób, którym możemy wydać dziecko z projektu, a jej brak uniemożliwi
nam wydanie dziecka. Zgodę możesz wycofać w każdej chwili. Czytaj więcej – załącznik nr 2.
Data..................................... Podpisy ………………………......................................................................
Podpis osoby upoważnionej

3. Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka …………………………………………………………………… (imię
i nazwisko) do domu po udziale w działaniach projektowych (wyjazdy do miejsc kultury i warsztaty).
Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas jego samodzielnego
powrotu do domu.
Data........................................ Podpisy ……………………………………………………………………………………….
podpisy rodziców / opiekunów prawnych
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4. Biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka i zezwalam na samodzielny powrót z
działań w ramach projektu z niepełnoletnim rodzeństwem.
• ................................................................................................siostra/brat
• .................................................................................................siostra/brat
• ……………………………………………………………………………………….…..siostra/brat

Data........................................ Podpisy ……………………………………………………………………………………….
podpisy rodziców / opiekunów prawnych

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, któremu miałoby być
wydane dziecko po udziale w projekcie, do celów związanych z identyfikacją osoby, z którą wraca
dziecko.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jej brak uniemożliwi wydanie rodzeństwu dziecka. Zgodę
możesz wycofać w każdej chwili. Czytaj więcej – załącznik nr 2.

Data........................................ Podpisy ……………………………………………………………………………………….
podpisy rodziców / opiekunów prawnych

Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Wyjazdy do miejsc kultury odbywają się w weekendy (sobota lub niedziela). Każdorazowo dzieci są
odbierane przez autokar z umówionego miejsca na terenie gminy Stoszowice i odwożone w to samo
miejsce.
2. Dzieci odbierane są z miejsca gdzie zatrzymał się autokar osobiście przez rodziców lub przez osoby
upoważnione i zgłoszone pisemnie w karcie, innym osobom dziecko nie zostanie wydane. Zgoda
rodzica (prawnego opiekuna) wyrażona telefonicznie nie będzie brana pod uwagę przez opiekuna
grupy. Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka przez inne osoby, nie wymienione wyżej
należy przekazać w formie pisemnej do opiekuna grupy.
3. Dzieci będą także uczestniczyć w warsztatach na terenie Gminy Stoszowice, miejsce odbywania się
warsztatów zostanie podane na stronie www.fundacjakoliber.pl przed każdymi warsztatami. Rodzice
lub inne osoby upoważnione w tej karcie są zobowiązani do przyprowadzenia dziecka ma miejsce
warsztatów i odebranie go po ich zakończeniu.
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4. Niektóre z warsztatów (ze względów praktycznych i logistycznych) mogą się odbyć w innym
mieście na terenie województwa dolnośląskiego – podczas wyjazdów do miejsc kultury. Obowiązują
wtedy reguły opisane w punkcie 1 i 2.

Data. ……………………….. Podpisy ………………….…………………………………..…………………………………………..
Podpisy rodziców / opiekunów prawnych
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ZAŁĄCZNIK 2
INFORMACJA DOTYCZĄCĄ ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FUNDACJI KOLIBER

Administratorem danych osobowych będzie Fundacja Koliber, z siedzibą przy ul. Ruskiej 46 B, 50-079
Wrocław, reprezentowana przez Prezesa Zarządu.
W sprawie danych osobowych możesz się kontaktować pod adresem e-mail:
fundacjakoliber@gmail.com oraz pod numerem telefonu: 513 753 515
Dane osobowe Twojego dziecka, w tym dane dotyczące zdrowia oraz dotyczące cech fizycznych lub
fizjologicznych, które mogą być uznane za dane biometryczne, a także Twoje dane osobowe będą
przetwarzane przez Administratora:
- w celu związanym z udziałem dziecka w projekcie „OK: Odkrywamy kulturę”, w tym w celu
zapewnienia dziecku prawidłowej opieki i bezpieczeństwa, oraz prawidłowego funkcjonowania
projektu:
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub lit. e rozporządzenia o ochronie danych osobowych, „RODO”,
gdyż jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawego ciążącego na administratorze lub do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, które polegają na zapewnieniu możliwości
korzystania przez dziecko z wyjazdów do miejsc kultury i warsztatów zw. z kulturą;
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO:
- w związku z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych dziecka dotyczących zdrowia oraz
dotyczących cech fizycznych lub fizjologicznych, które mogą być uznane za dane biometryczne –
wyłącznie jeżeli wyrazisz na to zgodę;
- w związku z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych dziecka, któremu miałoby być
wydane dziecko po zakończeniu udziału w projekcie– wyłącznie jeżeli wyrazisz na to zgodę;
- w celu związanym z prawidłowym funkcjonowaniem projektu, tj. w celu umieszczania na stronie
internetowej, a także na pośrednictwem Social Media i wysłania do sponsora na nośniku informacji:
wizerunku dziecka utrwalonego na zdjęciach z wydarzeń w ramach projektu:
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w związku z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych
osobowych dziecka – wyłącznie jeżeli wyrazisz odrębne zgodny na publikowanie wizerunku dziecka
lub jego danych osobowych;
- jeżeli będzie tego wymagało ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń lub obrona
przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z wykonaniem zadania
realizowanego w interesie publicznym, polegającego na przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki
finansowej środkami publicznymi.

- Dane osobowe osoby upoważnionej przez rodziców/ prawnych opiekunów dziecka do odbierania
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dziecka po zakończeniu udziału w działaniach projektowych (wyjazdy i warsztaty), będą przetwarzane
przez Administratora, w celu związanym z procesem opiekuńczo-wychowawczym oraz zapewnieniem
dziecku prawidłowej opieki i
bezpieczeństwa, w tym do ustalenia tożsamości osoby, której wydajemy dziecko, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a RODO(udzielonej zgody) – wyłącznie jeżeli wyrazi ona na to zgodę.
Dane osobowe Twojego dziecka oraz Twoje:
- w tym dane Twojego dziecka dotyczące zdrowia oraz dotyczące cech fizycznych lub fizjologicznych,
które mogą być uznane za dane biometryczne, mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom
upoważnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa w związku z zapewnieniem mu
prawidłowej opieki, w tym opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa;
- mogą być przekazywane podmiotom wspomagającym Administratora w prowadzeniu strony
internetowej www.fundacjakoliber.pl, w tym realizujących usługi hostingowe dla Administratora.
- Dane osobowe dotyczące osoby upoważnionej do odbierania dziecka z projektu oraz dane osobowe
dziecka, któremu miałoby być dziecko wydane, nie będą nikomu przekazywane.
- Dane osobowe Twojego dziecka, Twoje dane osobowe oraz dane osobowe osoby upoważnionej do
odbierania dziecka z projektu, będą przetwarzane na potrzeby związane z prowadzeniem działań
projektowych, odpowiednio:
- przez okres, w jakim dziecko bierze udział w projekcie maksymalnie aż do jego zakończenia tj. dnia
31.03.2020 oraz – przez okres niezbędny związany z realizacją usługi w tym zakresie;
do czasu wycofania zgody:
- na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia dziecka oraz dotyczących jego cech fizycznych lub
fizjologicznych, które mogą być uznane za dane biometryczne – jeżeli wcześniej takiej zgody
udzieliłeś;
- na przetwarzanie danych dotyczących wizerunku dziecka utrwalonego na zdjęciach- jeżeli wcześniej
takiej zgody udzieliłeś;
- na przetwarzanie danych osobowych dziecka, któremu miałoby być wydane dziecko z projektu –
jeżeli wcześniej takiej zgody udzieliłeś;
- przez osobę upoważnioną do odbierania dziecka z projektu, na przetwarzanie jej danych osobowych
– jeżeli wcześniej takiej zgody udzieliła.
Dane osobowe Twojego dziecka, w tym jego wizerunek na zdjęciach będą przetwarzane na potrzeby
związane z prawidłowym przebiegiem i zakończeniem projektu, w tym złożeniem raportu do
sponsora (Fundacji PZU) co najmniej do dnia 30.04.2020 – jest to data złożenia sprawozdania z
projektu, które obowiązkowo musi zawierać listę uczestników i 5 zdjęć z każdego wydarzenia.
Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora, a
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także o okres wymagany przepisami prawa.
W każdym czasie masz prawo do:
1. dostępu do danych osobowych Twojego dziecka oraz Twoich przetwarzanych przez
Administratora, w tym żądania wydania ich kopii. Osoba upoważniona do odbierania dziecka z
projektu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
2. żądania sprostowania danych osobowych Twojego dziecka oraz Twoich, żądania ograniczenia ich
przetwarzania lub ich usunięcia danych.
Osoba upoważniona do odbierania dziecka z projektu ma prawo do żądania sprostowania swoich
danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia;
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Twojego dziecka oraz Twoich w
celu realizacji uzasadnionego interesu administratora.
Osoba upoważniona do odbierania dziecka z projektu ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jej danych osobowych w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora;
4. przenoszenia danych osobowych Twojego dziecka oraz Twoich, np. do innego administratora
(chyba, że podstawą ich przetwarzania jest realizacja przez administratora jego uzasadnionych
prawnie interesów).
Osoba upoważniona do odbierania dziecka z projektu ma praw do przenoszenia swoich danych
osobowych np. do innego administratora (chyba, że podstawą ich przetwarzania jest realizacja przez
administratora jego uzasadnionych prawnie interesów);
5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że dane są
przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami.
Prawo do wniesienia ww. skargi, w zakresie dotyczących jej danych, ma również osoba upoważniona
do odbierania dziecka z projektu.
W każdym czasie masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Twojego
dziecka dotyczących:
- zdrowia lub dotyczących cech fizycznych lub fizjologicznych, które mogą być uznane za dane
biometryczne;
- wizerunku dziecka utrwalonego na zdjęciach z projektu;
- na przetwarzanie danych osobowych dziecka, któremu miałoby być wydane dziecko projektu.
Jednak w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie tych danych osobowych nie będzie
możliwości wydania dziecka rodzeństwu.
W każdym czasie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, ma osoba
upoważniona do odbierania dziecka z projektu.
Podanie danych i wyrażenie zgodny jest jednak niezbędne do weryfikowania tożsamości osób,
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którym możemy wydać dziecko z projektu, zatem jej wycofanie uniemożliwi nam wydanie dziecka.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie na zgodność z prawem
przetwarzania, którego zostało dokonane przed jej wycofaniem.
Dane osobowe Twojego dziecka, Twoje dane osobowe oraz dane osoby upoważniona do odbierania
dziecka z projektu nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Zapoznałem/am się i przyjmuję do widomości

Data …………………….. Podpis ………………………………………..
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