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Warszawa, dnia ……………………….…..…….…. 

 

KARTA WYCHOWANKA ZAJĘĆ II OGRODU JORDANOWSKIEGO 

 

ROK SZKOLNY: ……………………….…….…. 

 
DANE OSOBOWE DZIECKA 
 
Imię (imiona) i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
Rok urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
Nazwa i adres przedszkola/szkoły, do którego/której uczęszcza dziecko 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
DANE OSOBOWE OPIEKUNA 
 
Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres email ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………….. 
 
 
Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego ………………………………………………………………………………………………………………..……... 
 
Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres email ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Adres zamieszkania 
Kod pocztowy, miejscowość, dzielnica, ul. nr domu / nr mieszkania  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
NAZWA ZAJĘĆ W II OGRODZIE JORDANOWSKIM, NA KTÓRE DZIECKO BĘDZIE UCZĘSZCZAŁO 
 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
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ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA/ODBIÓR DZIECKA PRZEZ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ 
(niepotrzebne skreślić) 
 

1. Samodzielny powrót dziecka do domu 
 
Wyrażam zgodę aby moje dziecko …………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko) 

samodzielnie wracało do domu po zakończeniu w/w zajęć. Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dziecka, od momentu jego wyjścia z placówki II Ogrodu Jordanowskiego. 
 

 
               ……………………………………………….………………………                                                               ……………………………………………….……………………… 
                         podpis matki/opiekuna prawnego                                                                                          podpis ojca/opiekuna prawnego 

 
 

2. Odbiór dziecka przez osobę upoważnioną 

 

Niezbędny jest do wypełniania oddzielny plik dokumentów. Upoważnienie wraz z informacjami dla osoby 

upoważnianej dostępne są u wychowawcy lub w sekretariacie placówki II Ogrodu Jordanowskiego, a 

także do pobrania na stronie internetowej www.ogrodjordanowski.pl). 

 
OŚWIADCZENIA  
 

• Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach, 

na które zostało przyjęte.  

                                                   TAK / NIE*  

 

• Jeżeli stan zdrowia dziecka wymaga powiadomienia placówki o istotnych danych o stanie 

zdrowia, prosimy podać informacje: uczulenia, schorzenia (objawy), przyjmowane leki, co należy 

zrobić w przypadku wystąpienia objawów choroby w czasie pobytu wychowanka w placówce: 

 
 

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

 

 

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

 

 

Potwierdzam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do 

informowania pracowników placówki o każdorazowej zmianie powyższych informacji. 

Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z zasadami udziału dziecka w w/w zajęciach organizowanych przez 

placówkę oraz Regulaminami II Ogrodu Jordanowskiego i akceptuję ich treść. 

 

 

 
               ……………………………………………….………………………                                                               ……………………………………………….……………………… 
                         podpis matki/opiekuna prawnego                                                                                          podpis ojca/opiekuna prawnego 

http://www.ogrodjordanowski.pl/
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WIZERUNEK DZIEKA I PRAWA AUTORSKIE 

 

Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i/lub nagrań audiowizualnych zawierających wizerunek i głos mojego 

dziecka, zarejestrowanych podczas: organizowanych przez II Ogród Jordanowski (zwany dalej: IIOJ) zajęć, 

uroczystości lub imprez okolicznościowych związanych z działalnością placówki, olimpiad, konkursów, 

turniejów, zawodów sportowych organizowanych przez II OJ (lub przy jego współudziale w innych 

placówkach) w publikacjach wewnętrznych II OJ (np. kronika, tablice informacyjne w budynku) oraz na 

stronie internetowej i w mediach społecznościowych (Facebook www.facebook.com/jordanowskimokotow,  

Instagram www.instagram.com/jordanowskimokotow ) II Ogrodu Jordanowskiego. 
 

Moja zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku mojego dziecka wyłącznie w celu promocji II OJ, kształtowania jego 
wizerunku oraz ukazywania osiągnięć i potencjału społeczności II OJ i jest ważna do czasu jej wycofania. 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie przedmiotów prawa autorskiego (w postaci m.in. plastycznej, 

manualnej, pisemnej, muzycznej, słowno-muzycznej, fotograficznej, audiowizualnej, filmowej, scenicznej) 

mojego dziecka w formie zdjęć i/lub nagrań audiowizualnych, które zostały wykonane podczas 

organizowanych przez II OJ zajęć (lub przy jego współudziale) i ich zamieszczenie w publikacjach 

wewnętrznych II OJ (np. kronika, tablice informacyjne w budynku) oraz na stronie internetowej i w mediach 

społecznościowych  (Facebook www.facebook.com/jordanowskimokotow,  

Instagram www.instagram.com/jordanowskimokotow ) II Ogrodu Jordanowskiego. 
 

Moja zgoda obejmuje wykorzystanie prac mojego dziecka wyłącznie w celu promocji II OJ, kształtowania jej wizerunku 
oraz ukazywania osiągnięć i potencjału społeczności II OJ i jest ważna do czasu jej wycofania. 

 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 

 

Wyrażam zgodę na publikację przedmiotów prawa autorskiego mojego dziecka wraz ze wskazaniem autora 

pracy tj. jego imienia i nazwiska, zamieszczenie w publikacjach wewnętrznych II OJ (np. kronika, tablice 

informacyjne w budynku) oraz na stronie internetowej i w mediach społecznościowych (Facebook, 

Instagram) II OJ. 
  

Moja zgoda obejmuje wykorzystanie prac mojego dziecka wyłącznie w celu promocji II OJ, kształtowania jej wizerunku 
oraz ukazywania osiągnięć i potencjału społeczności II OJ i jest ważna do czasu jej wycofania. 

 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 

 

Zostałam/em poinformowana/-y, iż: 
 

• wyrażenie przeze mnie powyższych zgód jest dobrowolne, a nie wyrażenie zgody na wszystkie lub 
poszczególne z nich, pozostaje bez wpływu na udział dziecka w zajęciach organizowanych przez II OJ. 

• przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 

• wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
 
 
               ……………………………………………….………………………                                                               ……………………………………………….……………………… 
                         podpis matki/opiekuna prawnego                                                                                          podpis ojca/opiekuna prawnego 
____________________ 
* - niepotrzebne skreślić 

http://www.facebook.com/jordanowskimokotow
http://www.instagram.com/jordanowskimokotow
http://www.facebook.com/jordanowskimokotow
http://www.instagram.com/jordanowskimokotow
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NIEOBECNOŚCI 

 

W przypadku przerwy w uczęszczaniu na zajęcia spowodowanej chorobą lub całkowitą rezygnacją 

dziecka z zajęć zobowiązuję się do powiadomienia o tym fakcie Sekretariat placówki: 

 

• II Ogród Jordanowski, ul. A. E. Odyńca 6 

tel.: (22) 844 01 58  

e-mail: sekretariat.oj2odynca@eduwarszawa.pl 

• II Ogród Jordanowski, ul. J. Bytnara „Rudego” 15a,  

tel.: 516 258 560 

e-mail: sekretariat.oj2bytnara@eduwarszawa.pl 

 
 
RODO 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

(dla Rodziców/Opiekunów Prawnych Wychowanków II Ogrodu Jordanowskiego) 
 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) -  zwanego dalej RODO 
informuję, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych jest II Ogród Jordanowski w Warszawie (02-606), ul. Odyńca 6  

 tel. : (22) 844-01-58 e- mail : oj2@eduwarszawa.pl. 

2. Inspektorem  Ochrony Danych jest  Pan Dariusz Lewandowski - pracownik DBFO Mokotów  

m.st. Warszawy  e-mail: dlewandowski.iod@dbfomokotow.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie statutowej działalności, promocja 

placówki, zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu na terenie, ochrona mienia placówki. 

4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1  lit. a), c) RODO. 

5. Kategorie zbieranych danych: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, nazwa 

przedszkola/szkoły, obecny stan zdrowia (dot. dziecka) oraz imię i nazwisko, adres zamieszkania, 

kontakt telefoniczny, kontakt elektroniczny (dot. rodzica/opiekuna prawnego).  

6. Państwa dane osobowe udostępniane będą pracownikom placówki odpowiedzialnym 

za realizację zadań statutowych. 

7. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być także podmioty kontrolujące działalność 

Placówki, jednostki służb porządkowych lub w przypadku dochodzenia roszczeń – sądy, 

jak również uprawnione podmioty dostarczające usługi na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych. 

8. Ze względu na zainstalowany monitoring (w lokalizacji przy ul. A. E. Odyńca 6 na terenie 

rekreacyjno-sportowym i na parterze budynku; w lokalizacji przy ul. J. Bytnara „Rudego” 15a 

na terenie rekreacyjno-sportowym), przetwarzany jest również Państwa wizerunek.  

mailto:oj2@eduwarszawa.pl
mailto:dlewandowski.iod@dbfomokotow.pl
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9. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

dzieci i pracowników przebywających na terenie Placówki oraz ochrony mienia, na podstawie  

art. 108a ustawy d dnia 14 grudnia 2016 roku- Prawo oświatowe oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

10. Zapisy z monitoringu mogę być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym 

do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

11. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż określony a art. 108a 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. Urz. z 2018 poz. 996). 

12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu 

do treści swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, odwołanie zgody na przetwarzanie 

danych.  

13. Aby dokonać wyżej wspomnianych zmian, konieczne jest poinformowanie o tym ADO 

i dostarczenie mu właściwego wniosku, który, w zależności od zaistniałego problemu, stanowi 

odpowiedni załącznik do Polityki Ochrony Danych Osobowych w II Ogrodzie Jordanowskim. 

14. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych 

w II OJ przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

15. Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów (usług) i przechowywane będą 

zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w II Ogrodzie Jordanowskim.  

16. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

17. Niepodanie wymaganych danych jest brakiem możliwości uczestnictwa dziecka w zajęciach stałych 

II Ogrodu Jordanowskiego. 

18. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane. 

 


