
 

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA UDZIAŁ MAŁOLETNIEGO W ZAJĘCIACH 
REKREACYJNO‐EDUKACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ ORATORIUM ŚWIĘTOKRZYSKIE ŚW. 

JANA BOSKO W KIELCACH 
 
Ja/my*, niżej podpisany/a/i*: 
 
……………………………………………………………………………………………………………, 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego* małoletniego 

 
……………………………………………………………………………………………………………, 
Adres zamieszkania 

 
jako posiadający nieograniczoną władzę rodzicielską ojciec/matka/opiekun prawny* 
małoletniej/małoletniego 
 
……………………………………………………………………………………………………………, 
Imię i nazwisko małoletniego 

 
……………………………………………………………………………………………………………, 
Data i miejsce urodzenia 
 
………………………………………………………………………………, 
PESEL 

 
……………………………………………………………………………………………………………, 
Adres zamieszkania 

 
Wyrażam zgodę na udział syna/córki* w zajęciach rekreacyjno-edukacyjnych, które odbędą się w 
dniach od poniedziałku do piątku w Oratorium Świętokrzyskim. Zgoda jest nieograniczona czasowo i 
terytorialnie. 
 
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka* uczestniczył/a* w wyżej 
wymienionych zajęciach. 
Wyrażam zgodę na hospitalizację syna/córki* w razie zagrożenia życia lub zdrowia. 
Inne istotne informacje, które Rodzice/Opiekunowie chcą przekazać 
Wychowawcom (choroby, lekarstwa, uczulenia itp.):  
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 
Telefony kontaktowe rodziców/opiekunów prawnych: 

 
Matka: ............................................................................................ 

 
Ojciec: ............................................................................................ 
 
…………………………………………………………………………………………………….…… 
(własnoręczny podpis) 

 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………… 
 
 
Miejscowość, data: …………………………………………………………………………….……  

____________________________________________________ 

* Niepotrzebne skreślić 

 
 

 
Salezjanie, Inspektoria Krakowska 



ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 
 

 

Ja/my*, niżej podpisany/a/i*: 
 

……………………………………………………………………………………………………………, 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego* małoletniego 

 

……………………………………………………………………………………………………………, 
Adres zamieszkania 

 

jako posiadający nieograniczoną władzę rodzicielską ojciec/matka/opiekun prawny*  
małoletniej/małoletniego* 

niniejszym wyrażam nieodpłatnie zgodę na: 
utrwalanie i rozpowszechnianie przez ORATORIUM ŚWIĘTOKRZYSKIE ŚW. JANA BOSKO z siedzibą przy 
ul. 1‐go Maja 57 i ul. Górniczej 64 w Kielcach, (zwane dalej ORATORIUM ŚWIĘTOKRZYSKIE) lub za 
zgodą ORATORIUM ŚWIĘTOKRZYSKIEGO przez osobę trzecią wizerunku małoletniego/małoletniej  
……………………………………………………………………., w tym utrwalonego w związku z zawodami sportowymi, 
treningami, turniejami oraz obozami organizowanymi przez ORATORIUM ŚWIĘTOKRZYSKIE oraz 
podczas wszystkich innych zajęć, imprez i uroczystości, w których podopieczni ORATORIUM 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO biorą udział, przy czym wizerunek małoletniego/małoletniej może być także 
zestawiany z wizerunkami innych osób oraz opatrywany stosownymi informacjami oraz komentarzami; 
powyższe może nastąpić w każdy sposób, w tym za pośrednictwem mediów elektronicznych, w 
szczególności stron internetowych i portali społecznościowych, a także za pośrednictwem prasy, 
broszur, ulotek, itp. oraz poprzez zamieszczanie tego wizerunku w kronice, na tablicach ściennych, oraz 
folderach;  

Niniejsza zgoda odnosi się do utrwalania i wykorzystania wizerunku małoletniego/małoletniej 
wyłącznie w celach związanych z szeroko rozumianą działalnością ORATORIUM ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, w 
tym dla dokumentowania działalności ORATORIUM ŚWIĘTOKRZYSKIEGO i informowania o niej, dla 
promocji ORATORIUM ŚWIĘTOKRZYSKIEGO oraz realizacji celów statutowych ORATORIUM 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO; udzielona zgoda jest nieograniczona czasowo i terytorialnie. 
 

Powyższe dotyczy także odpowiednio mojego wizerunku, utrwalonego w związku z opisaną powyżej 
działalnością ORATORIUM ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ORATORIUM ŚWIĘTOKRZYSKIE danych osobowych 
zawartych w niniejszym oświadczeniu oraz danych osobowych w postaci wizerunków, na których 
utrwalanie i rozpowszechnianie udzielona została przeze mnie zgoda– zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), na cele związane z 
utrwalaniem i rozpowszechnianiem ww. wizerunków w zakresie powyżej wskazanym oraz na cele 
zabezpieczenia dowodu wyrażenia niniejszej zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
wyrażam dobrowolnie, po otrzymaniu informacji o prawie dostępu do ww. danych, prawie odwołania 
lub zmiany mojej zgody na przetwarzanie ww. danych osobowych w każdym czasie oraz będąc 
poinformowanym, iż dane powyższe nie będą przetwarzane przez ORATORIUM ŚWIĘTOKRZYSKIE w 
żadnym innym celu niż wskazany powyżej. 
 

……………………………………………………………………………………………………. 
(własnoręczny podpis) 

 
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………… 
 
 
Miejscowość, data: …………………………………………………………………………….  

____________________________________________________ 

* Niepotrzebne skreślić. 

 
 
 
 
 

 

Salezjanie, Inspektoria Krakowska 



ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Ja/my*, niżej podpisany/a/i*: 
 

……………………………………………………………………………………………………………, 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego* małoletniego 

 

……………………………………………………………………………………………………………, 
Adres zamieszkania 
 

jako posiadający nieograniczoną władzę rodzicielską ojciec/matka/opiekun prawny* 
małoletniej/małoletniego* 
 

……………………………………………………………………………………………………………, 
Imię (Imiona) i nazwisko dziecka*  

niniejszym wyrażam nieograniczoną czasowo zgodę na: 
1. przetwarzanie przez ORATORIUM ŚWIĘTOKRZYSKIE ŚW. JANA BOSKO z siedzibą przy ul. 1– go Maja 57 

i ul. Górniczej 64 w Kielcach, (zwaną dalej: ORATORIUM ŚWIĘTOKRZYSKIE) danych osobowych 
małoletniego/małoletniej ……………………………………………………………………………………….. obejmujących: imiona, 
nazwisko, adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, klasę, numer legitymacji szkolnej, nr PESEL, 
wizerunek, osiągnięcia sportowe (dalej: „Dane osobowe małoletniego”), w celach związanych z działalnością 
statutową ORATORIUM ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, w tym w celach związanych z organizowaniem i 
przeprowadzaniem przez ORATORIUM ŚWIĘTOKRZYSKIE zawodów sportowych, treningów, turniejów oraz 
obozów, dokumentowaniem i utrwalaniem wydarzeń z udziałem małoletniego/małoletniej jako 
podopiecznego ORATORIUM ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, informowania osób trzecich o działalności ORATORIUM 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO oraz dla promocji ORATORIUM ŚWIĘTOKRZYSKIEGO; 

 
2. przetwarzanie przez ORATORIUM ŚWIĘTOKRZYSKIE w moich danych osobowych, obejmujących imiona, 

nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek 
(dalej: „Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego”) w celach związanych z identyfikacją mojej osoby, 
kontaktów ze mną, w tym prowadzenia przez ORATORIUM ŚWIĘTOKRZYSKIE w korespondencji we wszelkich 
sprawach dotyczących małoletniego/małoletniej, gromadzenia i zabezpieczenia pochodzących ode mnie 
oświadczeń woli dotyczących małoletniego związanych w jakikolwiek sposób z działalnością ORATORIUM 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, a także w celach zawiązanych z dokumentowaniem i utrwalaniem wydarzeń z moim 
udziałem w charakterze rodzica/opiekuna prawnego małoletniego/małoletniej jako podopiecznego 
ORATORIUM ŚWIĘTOKRZYSKIEGO oraz dla promocji działalności ORATORIUM ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. 

 

 

1. podaję Dane osobowe małoletniego oraz Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego dobrowolnie, 
2. zostałem/am* poinformowany o prawie dostępu do Danych osobowych małoletniego oraz Danych 

osobowych rodzica/opiekuna prawnego,  
3. zostałem/am* poinformowany o prawie do odwołania lub zmiany mojej zgody w każdym czasie, 
4. zostałem poinformowany, że Dane osobowe małoletniego oraz Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego 

nie będą przetwarzane przez ORATORIUM ŚWIĘTOKRZYSKIE w żadnym innym celu niż wskazany powyżej. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 
(własnoręczny podpis) 
 
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………… 
 
 
Miejscowość, data: ……………………………………………………………………………. 
 
 
 

____________________________________________________  
* Niepotrzebne skreślić. 

 
 
 
 
 
 

 

Salezjanie, Inspektoria Krakowska 
 
 



ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT 
 
 
 
 

Wyrażam zgodę, aby moje dziecko ………………………………………………………………………………………………  
(imię i nazwisko dziecka) 

 

WRACAŁO SAMODZIELNIE z Oratorium Świętokrzyskiego Świętego Jana Bosko do domu 

 

Adres:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ulica, nr, domu, kod pocztowy) 
 

 

…………………………………………………………………..………….  
data, podpis rodzica/opiekuna, numer telefonu 

 
 
tel. 601 489 110 (biuro pn-pt 9.00-17.00) @: oratorium@salezjanie.kielce.pl www.oratoriumswietokrzyskie.pl 
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