
E. Klauzula informacyjna  
 
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) informuję, iż: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest 
Diecezja Radomska z siedzibą w Radomiu, ul. Malczewskiego 1; 
 
2) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu realizacji 
umowy /wypoczynku wakacyjnego dziecka/ na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
3) celem przetwarzania jest realizacja umowy /wypoczynku wakacyjnego/, zapewnienie 
bezpieczeństwa uczestnika rekolekcji/wypoczynku oraz realizacja przebiegu formacji  w 
Ruchu Światło – Życie Diecezji Radomskiej 
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku  
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r.. oraz 
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny) 
 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka będą 
wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty 
uczestniczące w realizacji wypoczynku. 
 
5) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przechowywane będą przez okres 
związany z przebiegiem formacji w Ruchu oraz w oparciu o uzasadniony interes 
realizowany przez administratora.  
 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  
 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 
skutkować odmową zawarcia umowy. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Karta uczestnictwa w Oazie Rekolekcyjnej 

Ruchu Światło-Życie Diecezji Radomskiej 
 
         

 
 Koszt oazy: …….  zł                   ….…………………………………………… 
                                                    Potwierdzenie przyjmującego: 
B. Oświadczenie Rodziców 
1. Zgadzam się na udział dziecka w rekolekcjach organizowanych przez Duszpasterstwo Służby 
Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie Diecezji Radomskiej. 
2. W przypadku zaistnienia konieczności zgadzam się na hospitalizację dziecka. Moderator oazy 
informuje rodziców o zaistniałej sytuacji. 
3. Uwagi o stanie zdrowia dziecka: (np. na co jest uczulone, czy przyjmuje stale leki i w jakich 
dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub 
okulary): …………………………………………………………………………………………
………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
4. Stwierdzam, że w punkcie 3. podałem(-am) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które 
mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie jego pobytu na rekolekcjach. 

Miejsce: …………………………………… 
Termin:…………………………….. 
Stopień:………… 
 
A. Zgłoszenie 
1. Imię i Nazwisko: 
 

2. Data urodzenia: 

3. Szkoła (klasa) / kierunek studiów (rok)  4. Numer PESEL: 
           

 

5. Adres 
 

ul: 
 

Nr domu: Kod pocztowy: 

Miejscowość: 6. Nr tel. rodziców 7. Nr tel. uczestnika 

8. Parafia,  pod wezwaniem: Miejscowość: 



5. Przyjmuję do wiadomości, że organizatorzy rekolekcji przejmują odpowiedzialność za 
dziecko podczas rekolekcji z wyłączeniem przyjazdu i powrotu do miejsca zamieszkania. 
6.  Przyjmuję do wiadomości, że pomimo podjętych przez organizatorów środków ostrożności, 
może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub innym drobnoustrojem przenoszonym 
drogą kropelkową. Rozumiem oraz w pełni akceptuje powyższe ryzyko zakażenia, a także 
możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. 
6. Przyjmuję odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko i z tego tytułu przyjmuję 
na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-prawną. 
7. Dopilnuję, aby oprócz rzeczy osobistych dziecko zabrało na oazę przyparafialną, Pismo 
Święte, legitymację szkolną, maseczkę ochronną oraz podręczny środek antybakteryjny. 
8. W przypadku zatajenia przez rodziców informacji dotyczących stanu zdrowia dziecko, 
uczestnik może zostać odesłany do domu na koszt rodziców. 
 
.....................................…...............                     ........................................................ 
         miejscowość, data                                                         podpis matki, ojca lub opiekuna 

 
 
C.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie 
wizerunku 
Niniejszym oświadczam, że: 

 Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych moich oraz mojego dziecka, przez Diecezję Radomską w celu realizacji 
umowy /wypoczynku wakacyjnego – rekolekcji/, zapewnienia bezpieczeństwa uczestnika oraz 
realizacji celów związanych z formacją w Ruchu Światło – Życie Diecezji Radomskiej. 
TAK   /   NIE  - podkreślić, zakreślić właściwe 
 
………………………….          …………………………………………………………..            
  data                 Podpis  rodziców (opiekunów prawnych) 
  
·         Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści 
swoich danych i danych mojego dziecka oraz możliwości ich poprawiania, zgodnie ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.      
TAK   /   NIE  - podkreślić, zakreślić właściwe 
  
………………………….    ………………………………………………………….                   
                   Data                              Podpis  rodziców (opiekunów prawnych)  
  
·         Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie  autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych. 

 
D.  Informacje: 

1. Uczestnicy rekolekcji, zabierają ze sobą: 
-     Pismo Święte (II0 ONŻ także Stary Testament), śpiewnik i instrument muzyczny (jeśli 

posiada), dowód tożsamości lub legitymację szkolną, przybory do pisania, kartę 
uczestnictwa dokładnie wypełnioną, 

-     chłopcy, którzy są ministrantami obowiązkowo przywożą albę lub komżę, 
-     dziewczęta oczywiście spódnice lub sukienki do kolana, 
-     obuwie sportowo, właściwe na wycieczki i gry terenowe. 

       -     maseczkę ochronną 
       -     podręczny środek antybakteryjny 

2. Kierownictwo rekolekcji zastrzega sobie prawo rozdzielania grup parafialnych. 
3. Korzystanie z telefonów jest ograniczone. W razie potrzeby rodzice mogą się 

kontaktować z Moderatorami bądź Animatorem grupy. 
4. Nie wolno zmieniać wcześniej wyznaczonej grup oazowych  . 
5. Obowiązkowe jest uczestnictwo w wszystkich punktach i dniach rekolekcji, oraz 

zachowanie ostrożności spowodowanej epidemią. 
 

 
 
 F. Motywacja uczestnika  

wypełnia uczestnik przed rekolekcjami oazowym 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami i wyrażam zgodę na 
wymienione warunki. 

…………………………….. 
              podpis uczestnika   
 
 
 
 
 
 



 
G. Adnotacje o uczestnictwie (wypełnia diakonia rekolekcyjna) 
 
Uwagi animatora (ewentualnie też moderatora) dotyczące uczestnika, po 
zakończeniu rekolekcji: 
…………………………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………………

……………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………….…

…………….…………………………………………………………………… 

 
H. Uczestnictwo w rekolekcjach - wypełnia animator  

Lp. Data Podpis animatora 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
12   

     
 
……………            ………………………………… ………………………….. 
data             podpis animatora                 podpis moderatora 
 
UWAGA: 

Kartę należy dostarczyć obowiązkowo w pierwszym tygodniu września  
do ośrodka oazowego przy ul. Malczewskiego 1 w Radomiu 
 


