
                                                                      

 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

DO UDZIAŁU DZIECKA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH 

PROJEKTU „FERIE SPORTOWE Z ORLENEM” 

 PROWADZONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE SPORTOWE FUTBOLGANG 

 

Projekt skierowany jest dla dzieci z Płocka i gmin ościennych z klas I – VIII urodzonych w latach 2008 - 2016 

Miejsce organizacji to płockie szkoły podstawowe podane poniżej. W każdej szkole przewidziano udział 40 uczestników.  

 

 I.   Informacje dotyczące wypoczynku 

1. Forma wypoczynku : półkolonie/ferie 

2.Termin wypoczynku: 13-17 luty 2023 oraz 20- 24 luty 2023 

 

 

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

 Miejscowość, data                                                      Podpis Organizatora 

 

II. Informacje o dziecku i opiekunach.   

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego:…………………………..………………………………................................. 

 

Adres zamieszkania lub pobytu rodziców: 

 

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

 

Numer telefonu rodziców: …………………………………………………………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki*.......................................................................................... ......... 

(imię i nazwisko dziecka)  

 

w feriach sportowych w terminie:  

( zaznacz właściwe krzyżykiem ) 

 

I Turnus : 13-17 luty 2023 

Miejsce: 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku pasaż Vuka Karadzica 1  

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku  ul. Jana Kochanowskiego 11  

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku  ul. Miodowa 18 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku ul. Brzozowa 3 

 II Turnus : 20- 24.02.2023               

Miejsce:      

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku pasaż Vuka Karadzica 1 

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku ul. Piasta Kołodzieja  7 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku  ul. Miodowa 18 

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku  ul. Walecznych 20 
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Dane osobowe uczestnika ferii:  

Imię i nazwisko uczestnika ferii……………………………………………………………. 

PESEL dziecka:…………………………………………………          Uczeń szkoły/klasa………………… 

 

Adres zamieszkania dziecka: ………………………………………………………………………………… 

 

Data i miejsce urodzenia dziecka: ……………………………………………………………………………. 

 

Rozmiar  koszulki : 

 

T-Shirt 5-6 7-8 9-11 12-14 
Inny 

rozmiar 

wzrost 122-128 128-134 134-140 141-152  

Wybieram  
(wstawić znak x) 

    
 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie 

trwania ferii.  

 

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/zgody* na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją, zabiegami 

operacyjnymi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika ferii lub nauczycieli w czasie trwania 

ferii.  

 

Jednocześnie informuję, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w feriach, których program                      

i regulamin poznałem / poznałam. 

 

Informuję, że syn / córka:  

choruje / nie choruje* na przewlekłe choroby       

 

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

 

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

 

zażywa / nie zażywa* na stałe leki  

 

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

 

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

 

jest uczulony(a) / nie jest uczulony(a)* w tym alergie pokarmowe. 

 

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

 

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

 

dziecko choruje na chorobę lokomocyjną TAK/ NIE*  

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np., czy nosi aparat 

ortodontyczny lub okulary) 

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

 

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

 

Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika ferii, w szczególności o potrzebach wynikających                                   

z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym:  

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                      
W dniach trwania turnusu:  

 

  zobowiązuję się doprowadzić dziecko do miejsca organizacji ferii tj. na terenie Szkoły Podstawowej wskazanej              

w zgłoszeniu, a po zakończonych zajęciach odebrać dziecko  i poinformować o tym opiekuna.  

 

  upoważniam do odbioru mojego dziecka (poza rodzicami) po zakończonych zajęciach:  

 
Dane osób upoważnionych do odbioru dziecka: 

 

L.p Imię i nazwisko 
Seria i numer   

dowodu osobistego 

Telefon 

kontaktowy 

 
Akceptacja klauzuli RODO przez osobę 

upoważnioną do odbioru dziecka                 

- czytelny podpis tej osoby 

klauzula Rodo dostępna na stronie 

FUTBOLGANG 

     

    

 

    

 

    

 

    

 

 

  wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu po zakończonych zajęciach.  

 (proszę oznaczyć właściwe kwadraty i ewentualnie wypełnić tabelę) 

 

 

Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi ferii (m.in. dotyczące zażywania leków                      

w czasie podróży oraz zgody na podanie leków przez opiekuna w trakcie podróży).  

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Oświadczam, że: 

 

- podałem/podałam* wszystkie znane informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka 

 

- zapoznałem/zapoznałam* się i akceptuję regulamin bezpłatnych ferii organizowanych przez Stowarzyszenie Sportowe 

Futbolgang . 

 

Potwierdzam prawidłowość powyższych informacji: 

 

……………………………………………………………………………………  
Data,  czytelny podpis obojga rodziców/ opiekunów prawnych 

 
 
* niepotrzebne skreślić  
 

Oświadczenie jednego rodzica / opiekuna prawnego 

 

W przypadku niemożności uzyskania zgody obojga rodziców / opiekunów prawnych, poniższe oświadczenie wypełnia jeden             

z rodziców / opiekunów prawnych. 

Oświadczam, że będąc pouczona/y o treści art. 971)  ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 

2019 poz. 2086 z późn. zm.), wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez drugiego rodzica / opiekuna 

prawnego nie jest możliwe z przyczyn mi znanych bądź uzyskałam/em zgodę na przetwarzanie danych od drugiego 

rodzica/opiekuna prawnego. 
1) Art. 97 § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej 

wykonywania. 

 § 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd 

opiekuńczy. 

 
 

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

    Czytelny  podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

III. Decyzja organizatora wypoczynku o zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w feriach.  
Postanawia się*:  

  zakwalifikować i skierować dziecko na ferie.  

  odmówić skierowania dziecka na ferie ze względu na:  

 

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

 

 

Płock dnia ……………………….             Podpis Organizatora……………………………………. 

 

 

 

IV. Potwierdzenie przez kierownika ferii pobytu uczestnika w miejscu wypoczynku.  
 

Uczestnik przebywał na feriach organizowanych przez Stowarzyszenie Sportowe FUTBOLGANG od dnia …………………. do 

dnia  

 

…………………  

 

Płock, dnia ……………………….                         Podpis kierownika ferii…………………………………. 
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V. Informacja kierownika wypoczynku o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku w trakcie trwania wypoczynku oraz o 

chorobach przebytych w jego trakcie.  
 

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

  

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

 

 

  

Płock, dnia ……………………….                     Podpis kierownika ferii………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

VI. Informacje i spostrzeżenia wychowawcy wypoczynku dotyczące uczestnika wypoczynku.  
 

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

 

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

 

 

Płock, dnia ……………………….                          Podpis wychowawcy ferii ……………………………….                                                             



* - proszę zaznaczyć właściwy kwadrat  
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Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja niżej podpisany, jako rodzic/opiekun prawny dziecka: …………………………………………………….. 

                     (imię i nazwisko dziecka/uczestnika) 

oświadczam, że:   

 

1. Jest zdrowe w dniu rozpoczęcia,, Ferii sportowych z ORLENEM’’, oraz nie ma objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną. 

 

2.  Nie zamieszkiwało z osobą przebywającą w  izolacji w warunkach domowych i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o 

zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem wypoczynku,  

 

3.  Jest przygotowane do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu 

społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny. 

 

Jako rodzic/opiekun prawny uczestnika wypoczynku oświadczam: 

 

1.  W razie nieprzewidzianych sytuacji, lub w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby 

(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka) osobą do szybkiego kontaktu jest:  

 

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

                                   (imię i nazwisko)     (numer telefonu kontaktowego) 

 

2.  Zobowiązuję się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących 

objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka). 

 

3.  Oświadczam, że osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej, nie podlega obowiązkowej kwarantannie lub izolacji . 

 

4.  Informuję, że moje dziecko choruje/nie choruje na chorobę przewlekłą …………………………………………………….  

                 (nazwa choroby) 

 

zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. 

 

5. Oświadczam, że w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, 

katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka) niezwłocznie poinformuję o tym fakcie organizatora/kierownika wypoczynku.  

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………….... 

Data,  czytelny podpis obojga rodziców/ opiekunów prawnych 

 

 

 



                                                                      

 
 

                                                                                                                                                             

Załącznik nr. 1 do KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH 
 

 „FERIE SPORTOWE Z ORLENEM” 

 

Szanowni Państwo, 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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, Dziennik urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) 

 

Stowarzyszenie Sportowe FUTBOLGANG Płock reprezentowane przez wiceprezesa Zarządu Zbigniewa Tomaszewskiego                      
z siedzibą w Płocku, przy ul. Kochanowskiego 13 B m 17, informuje, że jest Administratorem Twoich danych osobowych oraz 
danych osobowych Twojego dziecka. 

1. Dane kontaktowe Administratora: mail: z.tomaszewski@futbolgang.plo.pl  
2. Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka przetwarzane i przechowywane będą w celu niezbędnym 

do realizacji ferii sportowych oraz dla celów marketingowych związanych z promocją ferii, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa np. sądy lub organy ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o 
stosowną podstawę prawną oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł 
umowę powierzenia danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016r.  

3. Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą także upoważnieni pracownicy Stowarzyszenia Sportowego 
FUTBOLGANG Płock zgodnie z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem.  

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b i zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia                       
o ochronie danych osobowych  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy lub realizacji zadań, a nie 
podanie danych będzie uniemożliwiało zawarcie umowy zawartej z Administratorem   i realizacji jego działań.  

6. Dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą w okresie niezbędnym do jej 
realizacji, a także po jej zakończeniu w celach: 
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,  
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, 
statystycznych i archiwizacyjnych, 
- maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy  

7. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych.  

8. Informujemy, że masz prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania  
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zarządzania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, a także 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy Administrator Danych 
zamierza je przetwarzać w celach marketingowych  
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
- wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile została przez Ciebie wyrażona – w tym celu możesz się 
skontaktować z pracownikiem Administratora w dowolnym momencie uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie              
z art. 15 RODO dotyczącej: 
* występowania Twoich danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby 

* celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze 

* stanu od kiedy przetwarza się Twoje dane w zbiorze 

* ewentualnym źródle pozyskania Twoich danych  
* udostępnienia Twoich danych, a w szczególności danych o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te 
są udostępniane 
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9. Z powyższego prawa możesz skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest zobowiązany dostarczyć 

osobie, której dane dotyczą, kopie danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie,                    

o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów 

administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub 

siedzibie Poczty Polskiej. 
 

10. Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 

 
 

………………………………………………. 
Data,  czytelny podpis obojga rodziców/ opiekunów prawnych 

 

 

Oświadczenie jednego rodzica / opiekuna prawnego 

 

W przypadku niemożności uzyskania zgody obojga rodziców / opiekunów prawnych, poniższe oświadczenie 

wypełnia jeden z rodziców / opiekunów prawnych. 

Oświadczam, że będąc pouczona/y o treści art. 971)  ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

(Dz. U. 2019 poz. 2086 z późn. zm.), wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez drugiego rodzica / 

opiekuna prawnego nie jest możliwe z przyczyn mi znanych bądź uzyskałam/em zgodę na przetwarzanie danych od 

drugiego rodzica/opiekuna prawnego. 
1) Art. 97 § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej 

wykonywania. 

 § 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, w braku porozumienia między nimi 

rozstrzyga sąd opiekuńczy. 

 
 

........................................................................................... 
Czytelny  podpis rodzica / opiekuna prawnego, data 

  
 
 
 
 

 
………………………………………………………………………………….. 

wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Sportowego FUTBOLGANG Płock 

                                                                                                                            Zbigniew Tomaszewski 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Dotyczy osób, które są wskazane przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dzieci z zajęć 
 „FERIE SPORTOWE Z ORLENEM” 

 
 
     Zgodnie  z  art. 13  Ogólnego  Rozporządzenia  o  Ochronie  Danych  Osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016 r.                            
( Dz. Urz. UE  L 119  z  04. 05. 2016)  informuję, iż : 
 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Sportowe Futbolgang w Płocku z siedzibą 09-400 
Płock ul. Kochanowskiego 13B/17 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa. 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany 
przez administratora. 

5) Posiada pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania ,usunięcia  
lub ograniczenia przetwarzania. 

6) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia 

umowy. 
                                                                        
 
 
 

 

 

 

 

Płock dnia ……………………….             Podpis Organizatora……………………………………. 
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Załącznik nr 2 do KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH 

 
 „FERIE SPORTOWE Z ORLENEM”  

 
 

OŚWIADCZENIE 

 

…………………………………………………………………………………………………….………………  
imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych  

 

…………………………………………………………………………………………………….………………  
adres zamieszkania  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………………………………….. 

przez Stowarzyszenie Sportowe FUTBOLGANG oraz PKN ORLEN dla celów realizacji ferii sportowych oraz dla celów 

marketingowych związanych z promocją i komunikacją dotyczącą ferii sportowych w mediach zarówno korporacyjnych PKN 

ORLEN S.A. jak i ogólnopolskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do danych osobowych mojego dziecka, ich poprawiania 

i odwołania zgody w każdym czasie.  

 

…………………………………………………………………….……..  

Data,  czytelny podpis obojga rodziców/ opiekunów prawnych 

 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie Sportowe 

FUTBOLGANG 

oraz PKN ORLEN wizerunku mojego dziecka utrwalonego we wszelkich materiałach w szczególności na fotografiach, 

materiałach filmowych, itp. wykonanych w związku z jego udziałem w feriach sportowych, których zasady określone zostały                 

w Regulaminie bezpłatnych ferii sportowych organizowanych w ramach projektu „Ferie sportowe z ORLENEM” dla dzieci 

urodzonych w latach 2008 – 2016 na wszystkich polach eksploatacji (w tym do wykorzystywania także fragmentów tych 

fotografii, zmniejszenia rozdzielczości i kompresji).  

 

Jednocześnie oświadczam, że prawo do udzielania zezwolenia na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

nie jest ograniczone prawami osób trzecich.  

Powyższa zgoda dotyczy wykorzystywania przez Stowarzyszenie Sportowe FUTBOLGANG oraz PKN ORLEN wszelkich 

powyżej wskazanych materiałów (fotograficznych, filmowych, itp.) w dowolnie wybrany przez Stowarzyszenie Sportowe 

FUTBOLGANG oraz PKN ORLEN sposób w szczególności w materiałach reklamowych i promocyjnych Stowarzyszenia 

Sportowego FUTBOLGANG oraz PKN ORLEN, w tym w materiałach przekazywanych za pośrednictwem sieci internetowej i 

intranetowej, na wystawach, w folderach i prospektach dotyczących własnych prac, w dowolnym czasie i miejscu na terytorium 

Polski i za granicą.  

 

W związku z prowadzonym procesem rekrutacji w wypadku zakwalifikowania się dziecka, wyrażam zgodę na umieszczenie 

danych osobowych mojego dziecka – imienia i nazwiska oraz roku urodzenia – na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia 

Sportowego FUTBOLGANG 

 

Oświadczam także, że zgoda wyrażona w niniejszym Oświadczeniu wyczerpuje wszelkie moje roszczenia mogące wyniknąć               

z tego tytułu wobec Stowarzyszenia Sportowego FUTBOLGANG oraz PKN ORLEN S.A., z wyłączeniem możliwości jej 

całkowitego odwołania w każdym czasie.  

 

 

………………………………………………………………………….... 

Data,  czytelny podpis obojga rodziców/ opiekunów prawnych 
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Oświadczenie jednego rodzica / opiekuna prawnego 

 

W przypadku niemożności uzyskania zgody obojga rodziców / opiekunów prawnych, poniższe oświadczenie 

wypełnia jeden z rodziców / opiekunów prawnych. 

Oświadczam, że będąc pouczona/y o treści art. 971)  ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

(Dz. U. 2019 poz. 2086 z późn. zm.), wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez drugiego rodzica / 

opiekuna prawnego nie jest możliwe z przyczyn mi znanych bądź uzyskałam/em zgodę na przetwarzanie danych od 

drugiego rodzica/opiekuna prawnego. 
1) Art. 97 § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej 

wykonywania. 

 § 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, w braku porozumienia między nimi 

rozstrzyga sąd opiekuńczy. 

 
 

........................................................................................... 
Czytelny  podpis rodzica / opiekuna prawnego, data 
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