Dokumentacja załącznik nr 2
Warszawa, dn. …………………….
Podanie o czasowe przyjęcie dziecka do Ogniska …………….
do udziału w projekcie „Wakacyjne Miejskie Granie 2019” w dniach 26.06-26.07.2019 r.

Ja ……………………………………………………………………ojciec, matka, opiekun prawny*,
imię i nazwisko
proszę o czasowe przyjęcie mojego dziecka:
…………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, nr PESEL
…………………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania
do Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka”, Ogniska………………………
mieszczącego się przy ul……………………..............................................………………………….
w Warszawie prowadzonego przez „Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa”
………………………………………….
podpis rodzica/ opiekuna prawnego
Nazwiska i imiona rodziców (opiekunów prawnych):
…………………………………………………………………………….……………………….….
…………………………………………………………………………………………………………
Numery telefonów kontaktowych oraz adresy mailowe:
matki…………………………………………………………………………………………………..
ojca……………………………………………………………………………………………………
Dodatkowe informacje o dziecku (mające wpływ na funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Oświadczam, że wyrażam zgodę
•

Na współpracę z pracownikami Ogniska,

•

Na stosowanie metod pracy i zasad przyjętych w Ognisku,

•

Wyrażam /nie wyrażam zgodę/zgody, aby moje dziecko samodzielnie przychodziło do
Ogniska*.

•

Wyrażam/ nie wyrażam zgodę/zgody na samodzielny powrót mojego dziecka do
domu*.

Wypełnić w przypadku, gdy dziecko będzie samodzielnie wychodzić do domu:
DEKLARACJA UDZIAŁU DZIECKAW ZAJĘCIACH OPIEKUŃCZYCH
Imię i nazwisko dziecka
Adres zamieszkania dziecka
Dni i godziny, w których dziecko będzie Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na
przebywało
samodzielne wyjście z Ogniska do domu mojego
w Ognisku:
dziecka o godz.:
poniedziałek od godz.:

do godz.:

wtorek od godz.:

do godz.:

środa od godz.:

do godz.:

czwartek od godz.:

do godz.:

piątek od godz.:

do godz.:

Każdorazowa zmiana lub okazjonalne
korzystanie ze opieki Ogniska wymaga
krótkiej informacji pisemnej.
Data:………………………

………………………………………………..
(podpis rodziców/prawnych opiekunów dziecka)

Poniżej wypełnić tylko wtedy, gdy dziecko nie będzie samodzielnie wychodzić do domu:
•
Upoważniam do odbioru mojego dziecka następujące osoby:
Imię i nazwisko

Numer telefonu
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Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań/ są przeciwwskazania * zdrowotnych/e
do udziału w zajęciach sportowych wymagających wysiłku fizycznego.
Potwierdzenie przyjęcia dziecka na czas określony do Ogniska……………………………..
W dn. ………………… ……………………………………...........................został/a przyjęty/a
data, imię i nazwisko dziecka
do Ogniska ………………………………..
……………………
podpis kierownika Ogniska

Data wypisania dziecka z Ogniska…………………….........
……………………
podpis kierownika Ogniska

Zgody i oświadczenia
1. W związku z przyjęciem mojego dziecka do Ogniska…………………...oświadczam,
iż przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych moich i mojego
dziecka, przetwarzanych zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest Centrum Wspierania Rodzin
„Rodzinna Warszawa” oraz, że został wobec mnie i mojego dziecka spełniony
obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych).
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka,
w celu korzystania z usług Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w tym
udziału w projekcie „Wakacyjne Miejskie Granie 2019”.
3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem pracy ogniska.
4. Akceptuję normy i zasady panujące na terenie ogniska oraz stosowane metody
wychowawcze.
5. Wyrażam zgodę na udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
6. Udzielam miastu stołecznemu Warszawa – Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna
Warszawa” zgody na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka,
w szczególności rysów twarzy, sylwetki i głosu dla celów (właściwe zaznaczyć):
a.
b.
c.
d.
e.
f.

□ informacyjnych,
□ edukacyjnych,
□ wychowawczych,
□ reklamowych,
□ promocyjnych ,
□ marketingowych ,
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związanych z prowadzoną przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”
działalnością.
7. Udzielam miastu stołecznemu Warszawa – Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna
Warszawa” zgody na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, w
szczególności rysów twarzy, sylwetki i głosu dla celów (właściwe zaznaczyć):
a.
b.
c.
d.
e.

□informacyjnych,
□edukacyjnych,
□wychowawczych,
□reklamowych,
□promocyjnych,
□marketingowych,

f.
związanych z prowadzoną przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”
działalnością.
8. Zgoda, o której mowa w pkt 6, obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie,
obróbkę powielanie, rozpowszechnianie i publikowanie wykonanych zdjęć, filmów oraz
nagrań dźwiękowych z wizerunkiem, za pośrednictwem dowolnej techniki i metody, w tym
w szczególności umieszczenie zdjęć, filmów i nagrań w (właściwe zaznaczyć):
a. □ mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej http://
rodzinnawarszawa.pl, w telewizji internetowej Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna
Warszawa” i na portalach społecznościowych w serwisie Facebook pod adresem
www.facebook.com/dziadeklisiecki oraz w ramach innych form komunikacji internetowej;
b.

□ prasie;
□ broszurach,

c.
kalendarzach, ulotkach, plakatach, banerach, gazetkach, w tym
w wydawanym przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” magazynie
dla ognisk wychowawczych oraz na innych materiałach informacyjnych, promocyjnych,
edukacyjnych i wychowawczych,

□

d.
na festiwalach, wystawach i konkursach.
9. Zgoda, o której mowa w pkt 7, obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie,
obróbkę powielanie, rozpowszechnianie i publikowanie wykonanych zdjęć, filmów oraz
nagrań dźwiękowych z wizerunkiem, za pośrednictwem dowolnej techniki i metody, w tym
w szczególności umieszczenie zdjęć, filmów i nagrań w (właściwe zaznaczyć):
a. □ mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej http://
rodzinnawarszawa.pl, w telewizji internetowej Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna
Warszawa” i na portalach społecznościowych w serwisie Facebook pod adresem
www.facebook.com/dziadeklisiecki oraz w ramach innych form komunikacji internetowej;
b.

□ prasie;
□ broszurach,

c.
kalendarzach, ulotkach, plakatach, banerach, gazetkach, w tym
w wydawanym przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” magazynie
dla ognisk wychowawczych oraz na innych materiałach informacyjnych, promocyjnych,
edukacyjnych i wychowawczych,
d.

□ na festiwalach, wystawach i konkursach.
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Zgody, o których mowa w pkt 6-8, obejmują wizerunek utrwalony w związku z pobytem
dziecka w ognisku i udziałem w zajęciach, projektach, programach, wyjazdach, konkursach
oraz wolontariacie organizowanych lub współorganizowanych przez Centrum Wspierania
Rodzin „Rodzinna Warszawa”.
10. Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem
każdorazowego wykorzystania wykonanych zdjęć i filmów z wizerunkiem, także w
przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem
technik cyfrowych, z zastrzeżeniem, że działania te służyć będą jedynie wyżej wymienionym
celom, a wizerunek nie będzie wykorzystywany w formach obraźliwych lub powszechnie
uznanych za nieetyczne i niemoralne.
11.
Miasto stołeczne Warszawa może przenieść na inne podmioty prawo do utrwalania
i rozpowszechniania wizerunku na zasadach określonych w niniejszej zgodzie.
12.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.
13.
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza
niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
14.
Zostałem/am/zostaliśmy poinformowany/a/i, że wyrażenie zgody jest dobrowolne
oraz że niniejsza zgoda może być w każdej chwili odwołana.
15.
Oświadczam, że zobowiązuję się do:
9.

➢

podania informacji, w jakie dni dziecko będzie przebywało na terenie placówki;
aktywnej współpracy z pracownikami ogniska;
➢
uczestnictwa w zebraniach rodziców na terenie placówki w terminie uzgodnionym z
kadrą pedagogiczną;
➢
w razie potrzeby, natychmiastowego zabrania dziecka z ogniska na prośbę wychowawcy;
➢
udzielania informacji mających istotny wpływ na funkcjonowanie dziecka w projekcie;
➢
aktualizowania swoich danych (adresu zamieszkania oraz numeru telefonu
kontaktowego);
➢
informowania o nieobecności dziecka na zajęciach prowadzonych w ognisku;
➢
kontrolowania obecności swojego dziecka w ognisku (telefonicznie lub osobiście);
➢
pisemnym poinformowaniu o wcześniejszym wyjściu dziecka;
➢
poinformowania o lekach, które dziecko przyjmuje na stałe (zaleconej dawce, sposobie
jego podawania i konieczności zdeponowania leku u wychowawcy);
➢
włączania w prace społeczne na rzecz ogniska;
➢
pokrywania szkód spowodowanych przez dziecko;
odbierania dziecka nie później niż do godziny zamknięcia ogniska.
➢

16. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości poniższe zasady:
➢

Pracownicy Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” nie ponoszą
odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przyniesione do ogniska i nie deponują ich
(poza przypadkami szczególnie uzasadnionymi).
➢
Na terenie ogniska obowiązuje zakaz wnoszenia i posiadania przy sobie alkoholu lub
innych środków psychoaktywnych oraz przebywania osób pod ich wpływem.
➢
W przypadku samowolnego oddalenia się wychowanka z ogniska, wychowawca
informuje o tym rodziców, a w razie konieczności straż miejską lub Policję.
..............................
Warszawa, data

............................................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Klauzula informacyjna
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez
Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Wspierania Rodzin
„Rodzinna Warszawa” (dalej: „Administrator”), z siedzibą przy ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.
Stara 4, 00-231 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod
adresem mailowym: iod@rodzinnawarszawa.pl, tel. 22 831 41 94.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody
oraz przepisów prawa tj. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie
wypoczynku dzieci i młodzieży.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu uczestnictwa dziecka w projekcie
„Wakacyjne Miejskie Granie” oraz w celach określonych w udzielonej zgodzie.
5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora lub strony trzeciej.
6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, które na podstawie
przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane
osobowe dla których Administratorem jest Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 10 lat od zakończenia
wypoczynku.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
12. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
13. Podanie danych osobowych jest konieczna dla udziału w projekcie „Wakacyjne Miejskie
Granie 2019”. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości uczestnictwa w projekcie
„Wakacyjne Miejskie Granie 2019”.
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
………………………………………
/data/

……………………………………
/podpis/
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