
Zgoda rodziców (opiekunów) na udział córki/syna  
w Rekolekcjach przed przyrzeczeniem KSM w Domu bł. Karoliny Kózkównej                          

w Rzeszowie/ w Domu Rekolekcyjnym w Lipinkach organizowanych przez 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej 

 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej córki/ syna 
 

 
………………………………………………………………………………………… 

 
W rekolekcjach przed przyrzeczeniem KSM w terminie 23-25.11.2018 r. 
 Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań, aby córka/syn uczestniczył w przed przyrzeczeniem 
KSM . Zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo mojemu  dziecku w  drodze na miejsce spotkania 
oraz w drodze powrotnej do domu. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych  
z leczeniem i hospitalizacją w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mojego dziecka przez 
opiekunów w czasie trwania rekolekcji. Zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód 
spowodowanych przez zachowanie mojego dziecka w Domu Rekolekcyjnym. 
Pesel uczestnika: ………………………………………………………… . 
Data urodzenia uczestnika: ………………………………………………………… . 
Adres zamieszkania uczestnika: ……………………………………………………. . 
Telefon kontaktowy do rodzica: …………………………………………………… . 
 
 
 

…………………………………………………………… 
                                                                                                        podpisy rodziców (opiekunów) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Klauzula informacji 

                                                                

1. Administratorem danych jest KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY DIECEZJI RZESZOWSKIEJ ul. Dębicka 

62, 35–503 Rzeszów e-mail: biuro@rzeszow.ksm.org.pl tel.: 606-230-803                                                                  

2. Nie stwierdzono potrzeby wyznaczania inspektora danych kontaktowych. 

3. Celami przetwarzania danych osobowych jest pozyskanie informacji na potrzeby organizacji rekolekcji przed 

przyrzeczeniem KSM. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: RODO 2016/679; 25 maja 2018 r. 

4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter 

wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające 

ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

5. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie administratorowi, nie istnieją inni odbiorcy.  

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat. 

8. Uczestnik ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, dotyczących jego osoby, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i 

prawie do przenoszenia danych. 

9. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Uczestnik w razie naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych ma prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego. 

11. Uczestnik na potrzeby organizacyjne Stowarzyszenia jest zobowiązany do podania wymaganych danych, 

nieudzielenie tych informacji skutkowało będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w organizowanym przez 

Stowarzyszenie wydarzeniu. 

12. Zebrane dane nie będą podlegały profilowaniu. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby 
organizacji rekolekcji przed przyrzeczeniem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji 
Rzeszowskiej. Nadmieniam, że zgodę wyrażam dobrowolnie, zostałem (-am) poinformowany (-a) o 
prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Administrator danych 
poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. (zgodnie z RODO 2016/679; 25 maja 2018 r.). 
 
 

 
……………………….………………….……………  
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 
(w przypadku niepełnoletnich podpisuje rodzic) 


