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miejscowość i data

OŚWIADCZENIE RODZICA DOTYCZĄCE
 SAMODZIELNEGO POWROTU DZIECKA Z MIEJSCA ZBIÓRKI

Ja, niżej podpisana(ny) ………………………………………………………………………, jako rodzic/prawny 

opiekun dziecka: (imię i nazwisko dziecka) ……………………………………………………………………….

(nr pesel dziecka) ………………………………… posiadający pełną władzę rodzicielską wobec niego, 

niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na powrót dziecka z miejsca zbiórki do miejsca 

jego zamieszkania samodzielnie bez opiekuna w dniu powrotu z zimowiska organizowanego przez 

Fundację Kierunek Przygoda.

Wyrażając niniejszą zgodę nie będę występował z żadnymi roszczeniami względem Fundacji Kierunek 
Przygoda, w szczególności z roszczeniami o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz inne należności, w 
tym roszczenia mogące powstać w skutek nieszczęśliwego wypadku małoletniego po opuszczeniu za moją 
zgodą miejsca zbiórki.
Ponadto zrzekam się jakichkolwiek innych roszczeń z tego tytułu w przyszłości.

.........................................................................
Podpis Rodzica/Opiekuna

...........................................................................
Nr dowodu osobistego Rodzica/Opiekuna

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 Fundacja Kierunek Przygoda ul. Bajana 7/18, 54-129 Wrocław
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników kolonii/obozu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. F RODO – przetwarzanie 
w ramach uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa lub podmioty 
przetwarzające
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 1 miesiąc od momentu zakończenia zimowiska
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 
prawo wniesienia sprzeciwu
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji upoważnienia
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