
 

 
DEKLARACJA  

uczestnictwa w zajęciach 
realizowanych w ramach projektu  

 Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu”  

– bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry 

 
Nazwa zajęć Warsztaty fotograficzne 

Data zajęć 

 

Soboty: 16.10;  23.10;  30.10; 06.11; 13.11 

- od godz. 9:00 – 11:00 

(Zajęcia praktyczne w plenerze) 

 

Czwartki: 23.09;  07.10; 21.10;  28.10; 04.11 

- od godz. 15:30 – 18:30 w Sali 106 

Imię i nazwisko uczestnika zajęć  

Imię, nazwisko, nr tel. Opiekuna  

 
I. ZASADY ODPŁATNOŚCI – zajęcia bezpłatne 

 
II. Informacje o stanie zdrowia dziecka (prosimy o informacje konieczne do prawidłowego sprawowania opieki 
nad dzieckiem) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
III. Wyrażam zgodę na udział dziecka w planowanych zajęciach od 09.2021 – 11.2021r. 
 
IV. Zezwalam/nie zezwalam (właściwe podkreślić) na samodzielny powrót dziecka do domu w chwili, kiedy 
podejmie taką decyzję / wyłącznie po zakończeniu zajęć (właściwe podkreślić).   
 
W przypadku braku zgody na samodzielny powrót, prosimy o wskazanie osób upoważnionych do odbioru 
dziecka: 
 

1.Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

do odbioru dziecka  

 

 

2.Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

do odbioru dziecka 

 

 

 
V. DANE OSOBOWE 



 

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  
Administratorem danych uczestników gromadzonych w zakresie niezbędnym do realizacji zajęć realizowanych 

w ramach projektu pod nazwą Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO  

w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry jest Publiczne Liceum Ogólnokształcące  

nr I w Opolu z siedzibą 45-714 Opole, ul. Licealna 3. 

 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do identyfikacji uczestników zajęć, do zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników oraz w celu umożliwienia kontaktu z opiekunami (zwłaszcza  
w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji). 

 
Właściciel danych lub rodzic / opiekun ma prawo żądać od Administratora danych wglądu, modyfikacji oraz 
usunięcia.  

 
Inspektor Ochrony Danych kontakt e-mail: natasza.kujath@lo1.opole.pl. 

 
 

…………………………………………………………… 
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna   

 
 
ZGODY  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka, w tym danych 

zdrowotnych, przez Administratora danych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przeprowadzenia zajęć 

realizowanych w ramach projektu pod nazwą Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych pod nazwą 

„Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry jest Publiczne Liceum 

Ogólnokształcące nr I w Opolu., zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO*.  

 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Administratora danych  
w celach realizacji i promocji projektu pod nazwą Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych pod 
nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry.  

 
Jeśli osoba wypełniająca formularz podaje dane osoby trzeciej (np. odbiór dziecka z zajęć przez inne osoby niż 
opiekun) zobowiązuje się tym samym do powiadomienia jej o tym fakcie.  
 
 
 
…………………………………. 
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna   

  
 
 

 

* ogólne rozporządzenie RODO: 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. 


