
Zgoda rodziców/opiekunów prawnych 

na udział córki/syna w rekolekcjach organizowanych  

przez Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań Sług Jezusa* 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: ………………………............ w rekolekcjach/dniach 

skupienia organizowanych przez Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań Sług Jezusa w terminie: 

………………………….. Jestem świadoma/my, że organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za 

dojazd mojego dziecka do miejsca rekolekcji i powrót z nich do domu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Duszpasterstwo 

Młodzieży i Powołań Sług Jezusa w celu przeprowadzenia rekolekcji/dni skupień. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko, adres rodziców/opiekunów, telefon kontaktowy 

………………………………………………………………………………………………… 

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

...………………..   ……………….  ………………………………………... 
Miejscowość      Data          Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody** na umieszczanie zdjęć i filmów 

zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowany przez organizatorów podczas rekolekcji 

w periodykach, ulotkach, na stronie internetowej duszpasterstwa i Facebooku. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany 

tylko i wyłącznie w celu promocji Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań Sług Jezusa. 

 

...………………..   ……………….  ………………………………………... 
Miejscowość      Data          Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem*** i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

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

Podpis rodzica/prawnego opiekuna                       Data                                                     Podpis uczestnika 

* dotyczy niepełnoletniego uczestnika 

** podkreślić właściwe  

*** umieszczony na stronie internetowej Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań Sług Jezusa 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zgromadzenie Sług Jezusa mające siedzibę w Warszawie, ul. Sewerynów 8, w którego misji działa 

Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań Sług Jezusa, ul. M. Konopnickiej 12/14, 05-400 Otwock, tel. 608 010 999. Reprezentowane przez Małgorzatę 
Kochajewską. Inspektorem ochrony danych w Zgromadzeniu Sług Jezusa jest Pani Marzena Trelka, tel. 781 606 145. Przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych będzie się odbywać na podstawie Dekretu KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele 

katolickim z dnia 13 marca 2018 r., i w celu organizacji rekolekcji i dni skupień. 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem rekolekcji/dni 

skupień i nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa (6 lat). Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści 

swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych. 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza obowiązujące 

przepisy. Może Pan/Pani skontaktować się z Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6 01-015 Warszawa, tel. 22 530 

48 00, email: kiod@episkopat.pl. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości uczestniczenia w rekolekcjach/dniach skupienia. 
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. 

mailto:kiod@episkopat.pl

