
Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego 
wychowanka Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Płocku 

dotyczące wyjść/wyjazdów z Internatu 
 

..............................................................................................         .................................................. 
                (imię i nazwisko wychowanka)         (nr PESEL wychowanka) 
 

Ja, niżej podpisany/a: 
 

  ........................................................................................................................ 
   (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego oraz nr dowodu osobistego) 
 

oświadczam, co następuje: 

 

§ 1 

1.  Oświadczam, że  (proszę wstawić znak x): 

□ wyrażam zgodę na samodzielne wyjazdy córki/syna do domu na weekendy oraz na inne 

zgłoszone wyjazdy; 

□ nie wyrażam zgody na samodzielne wyjazdy córki/syna do domu na weekendy oraz na inne 

zgłoszone wyjazdy. 

2. Oświadczam, że  (proszę wstawić znak x): 

□ wyrażam zgodę na samodzielne wyjścia córki/syna z internatu na zajęcia sportowe 

zorganizowane w obiektach na terenie miasta Płocka lub na inne zajęcia dodatkowe;  

□ nie wyrażam zgody na samodzielne wyjścia córki/syna z internatu na zajęcia sportowe 

zorganizowane w obiektach na terenie miasta Płocka lub na inne zajęcia dodatkowe. 

3. Oświadczam, że  (proszę wstawić znak x): 

□ wyrażam zgodę na samodzielne uczęszczanie córki/syna do lekarza, stomatologa oraz na 

wykonywanie badań lekarskich i laboratoryjnych;  

□ nie wyrażam zgody na samodzielne uczęszczanie córki/syna do lekarza, stomatologa oraz na 

wykonywanie badań lekarskich i laboratoryjnych.   

§ 2 

1. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku wyrażenia zgody na czynności, o których mowa          

w §1, biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo córki/syna w czasie tych wyjść                  

i wyjazdów. 

2. Przyjmuję również do wiadomości, że w przypadku odmowy wyrażenia zgody na czynności, o 

których mowa w §1, córka/syn nie będzie mogła/nie będzie mógł samodzielnie opuścić internatu. 

§ 3 

Potwierdzam, że moje oświadczenia zachowują ważność, również po osiągnięciu przez moje dziecko 

18 roku życia. 
 

Data …………………………………. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego …………………………………………..                 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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 (Dz. U. 

UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Płocku, al. Kilińskiego 4, 

09-402 Płock, tel. 24 364 27 30 e-mail: sekretariat_zst@o2.pl reprezentowany przez dyrektora. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@zjoplock.pl tel. 24 367 89 34. 

3. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych dziecka oraz jego 

rodziców/opiekunów prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda wyrażona przez 

rodzica/opiekuna prawnego), art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej).  

4. Dane osobowe będą wykorzystywane w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, wychowania i opieki w internacie. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednakże ich brak będzie skutkował 

niemożliwością realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 4. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie 

przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich 

ciążącego.  

7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat. 

8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. Nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.  

9. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:  

a) prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii swoich danych, 

b) prawo do sprostowania danych, 

c) prawo do usunięcia danych, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania. 

10. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

 

 

 

 

 

 


