OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW
O UDZIALE DZIECKA W PÓŁKOLONII NARCIARSKIEJ

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/podopicznego:
..................................................................................................................................................................................................................................

w półkolonii narciarskiej organizowanej przez GRUPA Woda Tadeusz Gospodarczyk w okresie:
……..................................................…………...............................................................................................................................................................

 świadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję regulamin, który stanowi integralną część formulaO
rza-umowy zgłoszenia dziecka.
 świadczam, iż po konsultacji z lekarzem nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań do uczestnicO
twa w półkolonii zgłoszonego dziecka.
Oświadczam, że dopilnuję, aby moje dziecko w dniu rozpoczęcia zajęć nie miało infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 świadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku
O
w przypadku wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
Oświadczam, że wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją
i zabiegami operacyjnymi przez opiekunów w czasie trwania półkolonii w przypadku zagrożenia
zdrowia lub życia mojego dziecka. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma(y) ryzyka i zagrożeń wynikających z udziału mojego dziecka w zajęciach prowadzonych na półkolonii narciarskiej
Grupy Woda Tadeusz Gospodarczyk.
 świadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za poświadczenie nieprawdy,
O
w szczególności za wynikłe wskutek tego szkody, poniesione przez Organizatora lub osoby trzecie.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na rejestrację oraz bezpłatną publikację zdjęć wykonanych podczas zajęć z wizerunkiem mojego dziecka, jednak tylko i wyłącznie na własny użytek GRUPA Woda
Tadeusz Gospodarczyk, bądź też na potrzeby promocji lub reklamy firmy GRUPA Woda Tadeusz
Gospodarczyk
 świadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę GRUPA Woda TaO
deusz Gospodarczyk (art. 6 ust. 1 RODO w zw. z art. 23 ust. 1 i 2 z dn. 29.08.97. o ochronie danych
osób) w celach: związanych z działalnością firmy oraz promocji działalności prowadzonej przez firmę, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Grupa Woda Tadeusz Gospodarczyk, ul. Sztygarów 6, 39-400 Tarnobrzeg. Grupa Woda informuje, że zgodnie z art. 6
1/2

ust 1f 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 zwanej „RODO”, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawienia.
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