
KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH 

W OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ NR 4 
 

1. Imię i nazwisko uczestnika ….……………………………………………………………. 

2. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów ……….………………………………. 

3. Data urodzenia uczestnika………………………………………………………………… 

4. Adres zamieszkania uczestnika…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

5. Numery telefonów rodziców/ prawnych opiekunów ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

6. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. 

na co uczestnik jest uczulony, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat 

ortodontyczny lub okulary)  

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

………………………………………………………………………………………….……

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

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

7. Czy uczestnik może uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych i nie ma przeciwwskazań 

lekarskich do ćwiczeń ruchowych? ………………………………………………….………

     

I. POWRÓT UCZNIA DO DOMU: 

- uczestnik samodzielnie wraca do domu tak/nie*, 

- uczestnik będzie odbierany przez: 

         1) ………………………………………………………………………………………… 

(proszę wpisać imię i nazwisko) 

 

2) ………………………………………………………………………………………… 

(proszę wpisać imię i nazwisko) 

         

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej 

na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika 

wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1000, 1669). 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych znajduje się w OPP4 oraz 

na odwrocie karty uczestnika. 

 

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

(data)                                        (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka) 

 

*Niepotrzebne skreślić 



 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO” ), informujemy o zasadach przetwarzania danych 
osobowych w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Warszawie, oraz o przysługujących prawach dla 

osób których te dane dotyczą. 

1. Administratorem danych osobowych jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Warszawie 
reprezentowane przez dyrektora mgr Lucynę Melcer. 

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w placówce sprawuje Inspektor 

Ochrony Danych. Można kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z 
przetwarzaniem własnych danych osobowych, za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

opp4_iod@dbfopld.waw.pl 

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane 

w celu przeprowadzenia postępowania zapisów na Lato/Zimę w Mieście na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit.g RODO; 

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: organy administracji publicznej 

uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa; 
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej; 

6. Dane zgromadzone w celach przyjęcia dziecka do Programu „Lato/Zima w Mieście” oraz 

dokumentacja postępowania zgłoszeń do Programu „Lato/Zima w Mieście” będą przechowywane 

przez okres nie dłuższy niż do 3 miesięcy po zakończeniu programu.; 
7. Rodzicom lub prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych 

dziecka, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie zgłoszeń do Programu „Lato/Zima w Mieście”. 
Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych 

w art. 18 RODO. 

8.  W ramach prowadzenia procesu zgłoszeń do Programu „Lato/Zima w Mieście” dane nie 
są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu 

na podstawie art. 21 RODO nie będzie mogło być zrealizowane. Podobnie ze względu na fakt, 

iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

nie będzie mogło być zrealizowane prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO; 
9. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu zgłoszeń do Programu „Lato/Zima w Mieście” 

nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia 
do Programu „Lato/Zima w Mieście” nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się 

żadnych profili kandydatów; 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ognisku Pracy 
Pozaszkolnej nr 4 w Warszawie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

Zgłoszenia można dokonać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod 

adresem https://uodo.gov.pl/ .  
11. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest 

obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do Programu 

„Lato/Zima w Mieście”, co oznacza, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla 

uczestniczenia w procesie zgłoszeń do Programu „Lato/Zima w Mieście”. 
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