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Szanowni Rodzice! 
Liczba uczestników Rajdu jest ograniczona, dlatego prosimy o odpowiedzialne uczestnictwo dzieci. Jeśli 
Państwa dziecko jest na liście uczestników, a nie może wziąć udziału w Rajdzie, prosimy w rozsądnym 

terminie (do 10.06) powiadomić nas o tym, aby z wolnego miejsca mógł skorzystać ktoś inny. Dziękujemy! 
Kontakt: tel. 721688499; e-mail: dobramysl@grabownica.pl lub sekretariat szkoły 

 

POZWOLENIE 

Zezwalam mojemu synowi / mojej córce …………………………………………………… z kl. …… 
Szkoły Podstawowej w ……………………………………………………………………… 

na udział w VI Rajdzie Świętojańskim, Grabownica 2019 – 15 czerwca 2019 r. 
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w Rajdzie. 

 
………………………………………………………………………………………. 
data oraz podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 

 
 
Informacje: zbiórka przy szkole (orientacyjne godziny: 10.30 – grupa starsza; godz. 12.30 – grupa młodsza); 
zakończenie Rajdu w Małym Skansenie w Grabownicy. Przy deszczowej pogodzie zakończenie Rajdu 
w szkole. W razie BARDZO ZŁEJ pogody Rajd odbędzie się w innym terminie. 
Ważne informacje i szczegóły uczestnictwa przedstawimy w późniejszym terminie na tablicy ogłoszeń 
w szkole oraz na stronie internetowej: rajd.grabownica.pl oraz na Facebooku (Grupa DOBRA MYŚL). 
Prosimy się z nimi zapoznać! 
Odbiór dzieci w skansenie (lub w szkole) o godz. 21.30 – jeśli Państwo nie mogą się stawić, prosimy zakreślić 
zdanie: Proszę o opiekę nad dzieckiem w drodze do domu. 
Ograniczamy użycie jednorazowych naczyń, bo nie chcemy produkować śmieci! Dlatego prosimy, aby 

Państwa dziecko miało ze sobą: plastikowy kubek + łyżkę + widelec (wielokrotnego użytku). 

 

Klauzula zgody 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz zgodę na upublicznienie 
jego wizerunku 

………….…………………………………………………………..…………………………… 
imię i nazwisko dziecka 

w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Grupa Dobra Myśl, czyli organizacji Rajdu 
Świętojańskiego i udziału w nim uczniów. 
Administratorem danych jest Stowarzyszenie Grupa Dobra Myśl, adres: Grabownica Starzeńska 677. 
Celem przetwarzania danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, klasa, szkoła, jest udział w Rajdzie 
Świętojańskim oraz rywalizacji konkursowej. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia 
udział dziecka w Rajdzie. 
 

................................................................................... 
data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 

 
Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna: 
W związku z realizacją wymogów 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”), 
informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz o przysługujących Pani/Panu 
prawach z tym związanych. 
1. Administratorem danych osobowych Państwa dziecka jest Stowarzyszenie Grupa Dobra Myśl, siedziba 

w Grabownicy Starz. 677 Kontakt: tel. 721688499 lub e-mail: dobramysl@grabownica.pl. 
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: 

dobramysl@grabownica.pl. 
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3. Dane osobowe Państwa dziecka są przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Rajdzie i tym samym 
zgłoszenia uczestnika rajdu do ubezpieczenia NW, dalej w celu organizacji i przeprowadzenia imprezy, a także 
w celu promocji imprezy sportowej przez administratora. 

4. Dane osobowe Państwa dziecka przetwarzane są na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit a 
RODO oraz na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora. 

5. Odbiorcami danych osobowych Państwa dziecka są osoby upoważnione przez administratora. Ponadto dane 
osobowe mogą być udostępniane podmiotom, takim jak: Szkoła Podstawowa w Grabownicy Starzeńskiej w celu 
przyjmowania zgłoszeń, organizacji opieki nad uczestnikami, towarzystwu ubezpieczeniowemu – w celu zawarcia 
ubezpieczenia NW, mediom na potrzeby organizacji i promocji imprezy. 

6. Dane osobowe Państwa dziecka (w tym wizerunek) będą przetwarzane przez okres organizacji i przebiegu imprezy, 
a po jej zakończeniu przez okres publikacji z niej materiałów jako formy dokumentowania imprezy i jej promocji lub 
do czasu wycofania zgody, a po jej wycofaniu przechowywane przez okres nie dłużej niż do roku czasu 
w zależności, które z powyższych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych swojego dziecka, ich sprostowania, przenoszenia 
i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne. W przypadku przetwarzania danych na 
podstawie wyrażonej zgody mają Państwo prawo do jej odwołania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 
przetwarzanie danych do czasu, w którym przetwarzanie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody. Niektóre 
z praw mogą podlegać ograniczeniom. 

8. W celu realizacji swoich praw mogą się Państwo kontaktować bezpośrednio z administratorem danych lub 
przesyłając swoje żądanie na adres: dobramysl@grabownica.pl. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zgłoszenie uczestnictwa w Rajdzie oraz 
uczestnictwo w nim, a także objęcie Państwa dziecka ubezpieczeniem. 

10. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje 
Państwu również prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

11. Dane osobowe Państwa dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, jak 
również nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 
Ochrona danych osobowych – wizerunek uczestnika imprezy: 

• Osoba dobrowolnie zgłaszająca się na organizowaną imprezę lub przebywająca na jej terenie podczas realizacji 
uważana jest za jej uczestnika, który akceptuje warunki niniejszego regulaminu. 

• Podczas imprezy będą wykonywane zdjęcia i filmy, na których Państwa dziecko może zostać ujęte. 
• Przetwarzanie przez organizatora wizerunku Państwa dziecka (danych osobowych) jako relacje filmowe i 

fotograficzne w świetle Rozporządzenia odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (dalej: RODO), 
zgodnie z którym: przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Organizator ma w pełni 
uzasadniony interes, by popularyzować organizowane przez siebie wydarzenia w celu zachęcenia innych osób do 
brania udziału w kolejnych tego typu wydarzeniach. 

• Rozpowszechnianie wizerunku odbywa się w oparciu o zezwolenie osoby sfotografowanej lub sfilmowanej, 
o którym mowa w art. 81 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie na 
rozpowszechnianie wizerunku jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60 Kodeksu cywilnego. 
Oświadczenie woli – zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku nie może być swobodnie cofnięte po wyrażeniu 
i zrealizowaniu Wydarzenia, gdyż zgodnie z art. 61 § 1 pkt. 2 Kodeksu cywilnego odwołanie oświadczenia jest 
skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. 

• Osoby przebywające dobrowolnie na terenie odbywającej się imprezy poprzez wyraźne działanie decydują się na 
uczestnictwo w niej i wyrażają zezwolenie na wykorzystanie nieodpłatne swojego wizerunku przez organizatora do 
promocji wydarzenia i działań prowadzonych przez niego. 

• Podczas Rajdu zdjęcia i/lub filmy wykonywane są w sposób spontaniczny bez możliwości wybiórczego 
dokumentowania, skupiając się jedynie na ciekawych ujęciach niezależnie od osoby. 

• Zdjęcia i/lub filmy podczas Rajdu będą wykonywane z zachowaniem praw i wolności osób będących uczestnikami 
niniejszej imprezy i w sposób nastawiony na oddanie charakteru imprezy. 

• Zdjęcia będą publikowane na stronach internetowych Administratora oraz w mediach lokalnych i w lokalnej prasie. 
• Za zdjęcia wykonywane i publikowane przez osoby trzecie (obserwatorów rajdu, osoby towarzyszące uczestnikom) 

organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
 

Przyjmuję do wiadomości: 
 

….................................................................................................... 
podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 
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