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Załącznik nr 4 do umowy zawartej w dniu 17.02.2022 r. pomiędzy Gminą Miasto 

Krosno a Centrum Rehabilitacji REHABILITANT Dorota Częczek 

 

Zgoda – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w 

zajęciach pn. „Promocja zdrowia wśród uczniów krośnieńskich szkół”  

 

………………………………………………………….… 

Imię i Nazwisko Dziecka  

 

…………………………….……………………………… 

Szkoła, Klasa 

 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach pn. „Promocja zdrowia wśród 

uczniów krośnieńskich szkół”, realizowanych w ramach projektu pn. „Increasing of access to 

health services in Krosno and Uzhgorod” (Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w 

Krośnie i Użgorodzie) i współfinansowanego przez Unię Europejską na potrzeby Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.   

Wyrażam zgodę na  przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci jego 

wizerunku, zarejestrowanego podczas realizacji zadania publicznego pn. „Promocja zdrowia dla 

uczniów krośnieńskich szkół”.  

Powyższa zgoda obejmuje nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, 

powielanie oraz udostępnianie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu 

informacji  i promocji projektu: „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod”.      

                        

                                                     

……..……………......................................................... 
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z 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 - 

RODO)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno 

reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie,  

ul. Lwowska 28 a, 38 – 400 Krosno, e-mail: um@um.krosno.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą adresu: Urząd Miasta 

Krosna, ul. Lwowska 28 a, 38 – 400 Krosno, adres e-mail: iod@um.krosno.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania publicznego pn. 

„Promocja zdrowia dla uczniów krośnieńskich szkół”,  realizowanego w ramach 

realizacji projektu pn. „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod” 

(Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Krośnie i Użgorodzie) i 

współfinansowanego przez Unię Europejską na potrzeby Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 

2014-2020.   

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 

projektu, a po tym czasie do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych 

wynikających z przepisów prawa, tj. 10 lat od zakończenia programu. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnione osoby. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art.15 RODO, 

- sprostowania swoich danych na podstawie art.16 RODO, 

- ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art.18 RODO. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się 

przetwarzanie. 

9. Nie przysługuje Pani/Pan prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy.  

10. Nie przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

(tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

12.  Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe lecz niepodanie wymaganych 

danych będzie skutkować brakiem możliwości udziału w programie. 
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Zgoda – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w 

zajęciach pn. „Promocja zdrowia wśród uczniów krośnieńskich szkół”  

 

………………………………………………………….… 

Imię i Nazwisko Dziecka  

 

…………………………….……………………………… 

Szkoła, Klasa 

 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach pn. „Promocja zdrowia wśród 

uczniów krośnieńskich szkół”, realizowanych w ramach projektu pn. „Increasing of access to 

health services in Krosno and Uzhgorod” (Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Krośnie 

i Użgorodzie) i współfinansowanego przez Unię Europejską na potrzeby Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.   

Wyrażam zgodę na  przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci jego 

wizerunku, zarejestrowanego podczas realizacji zadania publicznego pn. „Promocja zdrowia dla 

uczniów krośnieńskich szkół”.  

Powyższa zgoda obejmuje nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, 

powielanie oraz udostępnianie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu 

informacji  i promocji projektu: „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod”.                             

                                                   

   ……..……………......................................................... 
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z 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 - 

RODO)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno 

reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie,  

ul. Lwowska 28 a, 38 – 400 Krosno, e-mail: um@um.krosno.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą adresu: Urząd Miasta 

Krosna, ul. Lwowska 28 a, 38 – 400 Krosno, adres e-mail: iod@um.krosno.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania publicznego pn. 

„Promocja zdrowia dla uczniów krośnieńskich szkół”,  realizowanego w ramach 

realizacji projektu pn. „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod” 

(Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Krośnie i Użgorodzie) i 

współfinansowanego przez Unię Europejską na potrzeby Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 

2014-2020.   

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 

projektu, a po tym czasie do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych 

wynikających z przepisów prawa, tj. 10 lat od zakończenia programu. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnione osoby. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art.15 RODO, 

- sprostowania swoich danych na podstawie art.16 RODO, 

- ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art.18 RODO. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się 

przetwarzanie. 

9. Nie przysługuje Pani/Pan prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy.  

10. Nie przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

(tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

12.  Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe lecz niepodanie wymaganych 

danych będzie skutkować brakiem możliwości udziału w programie. 

 

 


