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OŚWIADCZENIE 

 

Ja .................................................................................................................... oświadczam, iż moje dziecko  
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

.....................................................................................w  2019  roku będzie korzystało tylko z jednej formy  
(imię i nazwisko dziecka) 

wypoczynku: kolonii z programem profilaktyki „BORPA”  lub półkolonii profilaktycznych realizowanych 

w ramach projektu „Bydgoskie półkolonie 2019” (dziecko może uczestniczyć maksymalnie w 2 

turnusach półkolonii). 

  

....................................................................... 
     (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

ZOBOWIĄZANIE  

Zobowiązuję się do zapewnienia mojemu dziecku opłaconej karty miejskiej wraz z ważną legitymacją 

szkolną umożliwiających przejazd na atrakcje w trakcie półkolonii profilaktycznych realizowanych w 

ramach projektu „Bydgoskie półkolonie 2019”. Dziecko zobowiązane jest do posiadania wyżej 

wymienionych dokumentów każdego dnia trwania półkolonii. 

 

....................................................................... 
     (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

OŚWIADCZENIE ( właściwe proszę zaznaczyć ,,X’’) 

 Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów wyżywienia mojego dziecka ………………………………   
(imię i nazwisko dziecka)   

w wysokości 60 zł za turnus na konto wybranej placówki.  

 

 Z opłaty za posiłki zwolnieni są rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przedłożeniu stosownego 

dokumentu (zaświadczenie, umowa, decyzja) upoważniającego dziecko do bezpłatnego 

korzystania z posiłków w szkole oraz uczniowie, którym decyzją Prezydenta  Miasta Bydgoszczy 

przyznano stypendium szkolne.   

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na filmowanie i fotografowanie mojego dziecka 

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

podczas uczestnictwa w półkoloniach profilaktycznych realizowanych w ramach projektu „Bydgoskie 

półkolonie 2019”  oraz umieszczanie zdjęć, filmów zawierających wizerunek mojego dziecka na stronie 

internetowej „BORPA”, Urzędu Miasta, Placówkach, w których realizowany jest wypoczynek, w 

materiałach pamiątkowych dla dzieci. 

                                            ..............................................................................
            (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., informujemy że w 

przypadku przetwarzania danych osobowych Administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest: 

Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”  

Bydgoszcz ul. Bernarda Śliwińskiego 12 reprezentowany przez Dyrektora Informacje szczegółowe na stronie internetowej 

www.borpa.bydgoszcz.pl 

Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.                                                                          
 

……………………………………………….                           ..........................................................   
(data)                                                                                                  (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

http://www.borpa.bydgoszcz.pl/


Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, 

Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” 

ul. Bernarda Śliwińskiego  12, Bydgoszcz 
052 375-54-05, 052 361-76-82 
      borpa@poczta.onet.pl 

 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

 

 Z uwagi na 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 takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informuje się, że: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki 

„BORPA” Bydgoszcz ul. Bernarda Śliwińskiego 12 reprezentowany przez Dyrektora (dalej jako: Administrator); 

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia, wykonania oraz rozliczenia Umowy na podstawie art. 6. ust. 1 

lit. f Rozporządzenia 2016/679, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych 

interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych 

osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;  

3) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego 

funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 

Rozporządzenia 2016/679; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do 

czasu upływu okresu: 

 przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją Umowy,  

 obowiązkowego dokumentowania dla organów skarbowych,  

w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy; 

5) posiada Pani/Pan:  

 prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679;  

 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679;  

 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 

2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679;  

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna 

Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;  

6) jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, 

prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679, wobec 

przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, z uwagi na fakt, że podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679.  

7) podanie danych jest wymogiem umownym, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia, wykonania oraz 

rozliczenia Umowy; 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 


