
 

 
 

ZGODA RODZICA  

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………, legitymujący/a się 

dowodem osobistym …………………………………, wyrażam zgodę, aby moje dziecko 

……………………………………………………… wzięło udział w Kursie Przybocznych 

„Akademia Zielonego Sznura” organizowanym przez Hufiec ZHP Wołomin w dniach 

13-15.03.2020 r. w Helenowie oraz 04-05.04.2020 r. w Wołominie. Jednocześnie 

informuję, że zapoznałem/am się z regulaminem kursu. 
 

…………………………………. 
podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

W związku z organizacją form pracy jednostek ZHP innych niż wypoczynek dzieci i młodzieży, takich jak 

obozy, kolonie zuchowe, biwaki, kursy, rajdy, zloty, zimowiska, będziemy wykorzystywać dane osobowe 

Twojego dziecka – zarówno te, o których podanie prosimy w formularzu zgłoszeniowym, jak i te, które 

będziemy zbierać w trakcie trwania formy pracy. Podanie danych wskazanych w formularzu 

zgłoszeniowym nie jest wymogiem ustawowym. Jest jednak warunkiem zakwalifikowania uczestnika do 

udziału w formie pracy. 

Administratorem danych osobowych Twojego dziecka, to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za 

zgodne z prawem wykorzystywanie tych danych, jest: 

Administratorem Twoich danych osobowych, to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z 

prawem wykorzystywanie tych danych, jest: 

• Związek Harcerstwa Polskiego, stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie (zwane dalej "ZHP"), 

• Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Stołeczną (zwana dalej "Chorągwią"). 

Możesz kontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z wykorzystaniem danych 

osobowych Twojego dziecka: 

Związek Harcerstwa Polskiego 

ul. Marii Konopnickiej 6 

00-491 Warszawa 

tel. +48 22 339 0645 

e-mail: sekretariat@zhp.pl 

Związek Harcerstwa Polskiego  

Chorągiew Stołeczna 

ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa 

tel: 533 318 712 lub 22 621 65 14 

e-mail: choragiew@stoleczna.zhp.pl 

Wykorzystujemy dane osobowe dziecka podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym (w tym 

informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych dziecka oraz o stanie zdrowia, rozwoju 

psychofizycznym i stosowanej diecie dziecka) oraz dane zebrane w trakcie trwania formy pracy i w 

związku z jej przebiegiem. Wykorzystujemy te dane osobowe w celu: 

• podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu dziecka do udziału w formie pracy, 

• zapewnienia udziału dziecka w formie pracy, 

• zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka w trakcie trwania formy pracy, w tym 

zapewnienia dziecku dostępu do opieki zdrowotnej, 

• prowadzenia dokumentacji formy pracy, 

• w celu nawiązania kontaktu z rodzicami lub opiekunami w istotnych sprawach dotyczących 

dziecka, w tym w celu poinformowania rodziców lub opiekunów o wypadku lub chorobie dziecka. 
 

…………………………………. 
podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Związek Harcerstwa Polskiego danych osobowych mojego 

dziecka obejmujących jego wizerunek w celu prowadzenia działalności edukacyjnej, informacyjnej i 

promocyjnej. Wykorzystanie danych osobowych dziecka, na które wyrażam zgodę, obejmuje 

rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego na obrazach, w tym obrazach ruchomych, 

wykonanych w czasie i w związku z jego udziałem w życiu harcerskim, w następujący sposób: 

• zwielokrotnianie egzemplarzy utrwalenia wizerunku dowolną techniką, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną oraz techniką cyfrową; 

• nieodpłatne wprowadzenie do obrotu egzemplarzy utrwalenia wizerunku; 

• publiczne udostępnienie utrwalenia wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronach internetowych, na 

portalach społecznościowych, w aplikacjach mobilnych; 

• rozpowszechnianie utrwalenia wizerunku z wykorzystaniem poczty elektronicznej; 

• publiczne wyświetlenie i odtworzenie utrwalenia wizerunku albo wystawienie egzemplarzy 

utrwalenia wizerunku na widok publiczny. 
 

…………………………………. 
podpis rodzica/prawnego opiekuna 


