
Zgoda – oświadczenie rodziców/opiekunów na udział dziecka w zajęciach  

„Letniej Akademii Młodego Przyrodnika” 

 

…………………………………………. 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

…………………………………………. 

adres 

…………………………………………. 

tel. kontaktowy 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka ………………………………………(rok urodzenia 

………) w zajęciach realizowanych w ramach „Letniej Akademii Młodego Przyrodnika” 

organizowanych przez Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie. Deklaruję uczestnictwo dziecka 

w dniu/dniach ……………………………… 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem „Letniej Akademii Młodego Przyrodnika” 

Oświadczam, że moje dziecko nie ma żadnych przeciwskazań lekarskich do zwiększonego 

wysiłku fizycznego. 

 

UWAGI RODZICA/OPIEKUNA (przyjmowane przez dziecko leki, alergie itp.) 

 

 

 

 

    Wyrażam zgodę na:  

- przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych (w tym informacji dotyczących 

stanu zdrowia - jeżeli były podane) na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych oraz 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).  

- przechowywanie udostępnionych przeze mnie danych przez okres do pięciu lat i ich 

wykorzystanie wyłącznie w celu prowadzenia działalności oraz promocji Ogrodu 

Botanicznego UMCS i wydarzenia „Letniej Akademii Młodego Przyrodnika”, 

 - nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Administratora Danych 

Osobowych – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wizerunku  i informacji  

o osiągnięciach mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, prac 

plastycznych itd.  Niniejsza zgoda:  

 jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie;  

 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;  

 dotyczy umieszczania wizerunku na stronie internetowej oraz na tablicach,  

w gazetach, Internecie;   

 dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami 

mającymi na celu promocję Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie.  



Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 

końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Jest on 

przetwarzany do czasu cofnięcia zgody.  

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em, się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania 

danych osobowych w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 

oraz prawie dostępu do treści udzielonych danych, prawie ich poprawiania oraz wycofania 

zgody. (art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku).  

W razie zagrożenia życia lub zdrowia mojego dziecka  

 

.................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko dziecka) 

wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody*na wezwanie karetki pogotowia, przewiezienie dziecka 

do szpitala i udzielenie pierwszej pomocy. 

 

…………………………………                                        …………………………………….. 

          miejscowość, data                                                      czytelny podpis rodzica (opiekuna)  

 

 

 

 

Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), z siedzibą w Lublinie, 

przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin. Dane osobowe podawane są przez osoby będące 

opiekunami prawnymi uczestników „Letniej Akademii Młodego Przyrodnika”, dobrowolnie, niemniej 

bez ich podania nie jest możliwy udział dziecka w zajęciach. Dane zbierane są przez UMCS wyłącznie 

w celu ich przetwarzania dla realizacji zajęć w ramach „Letniej Akademii Młodego Przyrodnika” , 

będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu 

przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje 

w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym. Opiekunowi 

osoby, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, 

prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować 

usunięciem danych z bazy osób biorących udział w „Letniej Akademii Młodego Przyrodnika”, ma 

prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 

skontaktować się pod adresem: dane.osobowe@umcs.lublin.pl. 

 

 

 

 

*zaznacz wybrane – znakiem X w kratce  

 

 


