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...................................................
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SAMODZIELNEGO POWROTU DZIECKA

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 wcześniejsze opuszczenie

przez  niego  obozu,  zorganizowanego  przez  Stowarzyszenie  Na  Całe  Życie  w

miejscowości .............................................................................  Obóz ...............................................................................

…............................................................................... w okresie od ............................... do ............................, zgodnie z

umową  nr  …......................................  z  dnia  ....................................  r.,  Opuszczenie  obozu  przez  małoletniego

nastąpi w dniu ....................................... r.

Wyrażając zgodę na powrót małoletniego do miejsca jego zamieszkania samodzielnie bez  opiekuna,  nie

będę występował z żadnymi roszczeniami względem Stowarzyszenia Na Całe Życie wynikającymi z zawartej

umowy, w szczególności  z  roszczeniami o odszkodowanie, zadość uczynienie oraz inne należności,  w tym

roszczenia mogące powstać w skutek nieszczęśliwego wypadku małoletniego po opuszczeniu za moją zgodą

obozu przed terminem. Ponadto zrzekam się jakichkolwiek innych roszczeń z tego tytułu w przyszłości.

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

Podpis Rodzica/Opiekuna Nr dowodu osobistego Rodzica/Opiekuna

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże  odmowa podania danych może skutkować odmową  realizacji  upoważnienia 

W  związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Stowarzyszenie „Na Całe Życie”, informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Całe Życie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Godebskiego 

67, 05-420 Józefów. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Godebskiego 67, 05-
420 Józefów lub drogą e-mailową pod adresem: iodo@nacalezycie.org 

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane 
dotyczą oraz ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci.

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z korzystaniem ze świadczeń Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie pomocy społecznej, pracą 
socjalną, rozpoznaniem socjalnych potrzeb społecznych, analizą i oceną zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 
społecznej, realizacją zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, realizacją programów aktywności lokalnej, 
odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnych i grup, tworzeniem sytemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, organizacją 
wypoczynków dzieci i młodzieży.

5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, tj. urzędów gminy/miasta, Policji, urzędów pracy, placówek oświatowych, placówek 
pomocy społecznej, pieczy zastępczej, sądów, kuratorów sądowych i społecznych oraz innych instytucji publicznych.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, urzędów miasta/gminy, Policji, urzędów pracy, placówek oświatowych, 
placówek pomocy społecznej, pieczy zastępczej, sądów, kuratorów sądowych i społecznych oraz instytucji publicznych, ministra 
właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w zależności od zadania: bezterminowo aż do odwołania zgody na 
przetwarzanie danych, lub do zakończenia celu przetwarzania.

9. 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.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków 

Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje wszczęcie procedury administracyjnej.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
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