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(FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA ,,FERIE Z UJK” w dniach 20-24.01.2020 r.) 

 

 

OŚWIADCZENIE  

Zgoda rodziców /opiekunów prawnych/ na udział dziecka w organizowanych przez Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach zajęciach pn. „Ferie z UJK" w dniach 20.01-24.01.2020 r. 

 

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

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

(imię i nazwisko, adres zamieszkania) 

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

(wiek/ nazwa i adres szkoły) 

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

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

(dane rodzica/opiekuna prawnego, kontakt: nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania) 

w zajęciach „Ferie w UJK” organizowanych w dniach 20-24.01.2020 r. przez Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego  

w Kielcach danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją zajęć „Ferie z UJK". 

 

III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie wizerunku mojego dziecka, utrwalonego podczas realizacji 

zajęć „Ferie z UJK" w dniach 20.01.-24.01.2020 r., na stronach internetowych oraz na profilach 

społecznościowych (Facebook) prowadzonych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

 

IV. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z „Zasadami uczestnictwa w Feriach z UJK"  

V. Informacja o chorobach i alergiach. Proszę o wypisanie wszystkich schorzeń, a także nazw leków, 

które dziecko przyjmuje. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………... 
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Ponadto oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że: 

 

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,  

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że: 

1) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO**), 

2) dane osobowe będą przetwarzane w celach organizacji i realizacji zajęć pn. ,,Ferie z UJK”, 

3) dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody lub przez okres niezbędny 

dla realizacji ww. celów (wynikający z przepisów odrębnych), 

4) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa  

oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług 

zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych, 

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 

ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach  

i na zasadach określonych w przepisach RODO, 

6) posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać 

pisząc na ww. adres e-mail lub na ww. adres pocztowy,  

7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa Pani/Pana 

dziecka w zajęciach pn. ,,Ferie z UJK”, 

9) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani 

skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl  

lub na ww. adres pocztowy. 

 
 
*niewłaściwe skreślić 

** Rozporządzenie 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, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). 
 

 

 

 

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

(miejscowość i data)                                                                          (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


