
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka na udział w wycieczce 

 

 

Niniejszym wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na udział syna/córki 

 

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

 

w stażu zagranicznym w Portugalii  organizowanym przez Zespół Szkół Ekonomicznych i 

Ogólnokształcących nr 6 w Łomży (z siedzibą w Łomży, ul. Mikołaja Kopernika 16, 18 - 400  

Łomża), zwanym dalej Szkołą w dniach 26.04.2020 – 17.05.2020r. w ramach projektu pn. 

„Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży 

inwestycją w przyszłość”. 

 

 

 

…….…………………………    ………………………………………………. 

           Miejscowość i data                      Czytelny podpis ucznia/ rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udostępnienie danych dziecka 

 

 

Niniejszym wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y przewiezienie mojego dziecka  

 

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

przez służby medyczne  do szpitala oraz udostępnienia danych osobowych dziecka w celu udzielenia 

pomocy medycznej w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. zostałem(am) poinformowany(a), że powyższa zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, 

a druk wycofania zgody znajduje się w sekretariacie Szkoły przy ul. Mikołaja Kopernika 16 , 

18 – 400 Łomża oraz na stronie internetowej szkoły  

2. otrzymałem(am) i zostałem zapoznany(a) z klauzulą informacyjną dla uczniów opracowaną 

zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

 

 

…….………………………………………… 

Czytelny podpis ucznia/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 



 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udostępnienie danych dziecka 

 

 

Niniejszym wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y 

 na udostępnienie danych osobowych mojego dziecka   

 

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

przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży (z siedzibą w Łomży, ul. 

Mikołaja Kopernika 16, 18 - 400  Łomża), zwanym dalej Szkołą dla agencji/biura turystycznego         

……………………………………………w celu organizacji transportu i ubezpieczenia uczestników. 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. zostałem(am) poinformowany(a), że powyższa zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, 

a druk wycofania zgody znajduje się w sekretariacie Szkoły przy ul. Mikołaja Kopernika 16 , 

18 – 400 Łomża oraz na stronie internetowej szkoły  

2. otrzymałem(am) i zostałem zapoznany(a) z klauzulą informacyjną dla uczniów opracowaną 

zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

 

 

 

 

…….………………………………………… 

Czytelny podpis ucznia/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


