
ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

NA UDZIAŁ DZIECKA W DZIAŁANIACH SZKOLNEGO WOLONTARIATU 

 

 Wyrażam zgodę na udział moje(j)go córki(syna)…………………………………………………………………………… ucznia 

klasy…………   I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie w działaniach Szkolnego Wolontariatu 

w roku szkolnym 2018/2019 na terenie szkoły i poza nią, zgodnie z wybraną przez dziecko formą stałych działań.  

 

 Zapoznała(e)m się z Regulaminem Szkolnego Wolontariatu i propozycją form wolontariatu.  

 

 Jestem świadoma(y), że moje dziecko może dochodzić i  wracać z miejsc odbywania wolontariatu poza 

szkołą oraz działać tam samodzielnie, tzn. bez obecności Opiekuna Szkolnego Wolontariatu i wyrażam na to 

zgodę.   

 

_________________________________________ 

Data i podpis Rodziców /opiekunów prawnych  

 
 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

 

Ja, ………………………………………………., niżej podpisana/y, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………………..………………………. przez  

I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w celu uczestnictwa dziecka w działaniach Szkolnego Wolontariatu 

organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w roku szkolnym 2018/2019.  

 
_________________________________________ 
Data, podpis rodziców/opiekunów prawnych  
 
Informuję, że ma Pani/Pan prawo w każdym momencie wycofać wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przez jej wycofaniem. W celu wycofania zgody, 

proszę skontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@odosc.pl.  

Warstwowa informacja dot. przetwarzania danych osobowych: 
Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I 

Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie (07-200), przy ul. 11 Listopada 1. Pani/Pana dane osobowe 

oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są w celach związanych z udziałem dziecka w działaniach szkolnego wolontariatu. 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.  

Pełna treść klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka znajduje się 

w Sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły: http://www.1lowyszkow.pl/.  
 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych przez I Liceum 

Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie  w dniu ……………. r., i że informacje te są dla mnie zrozumiałe. 

 

__________________________________ 

Podpis rodziców/opiekunów prawnych 

mailto:iod@odosc.pl

