
 ZGODA OPIEKUNA NA ZAJĘCIA Z UDZIAŁEM PSA

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka /imię i nazwisko/

............................................................................................................................................................................................,

w zajęciach kynoterapeutycznych organizowanych przez FUNDACJĘ Razem z psem w /nazwa placówki/

........................................................................................................................................................................... , 

które odbędą się w dniu ..................................................................................................................................

................................................................     dnia ....................................              .......................................... miejscowość
podpis rodzica/opiekuna

• Czy dziecko wykazuje odczyny alergiczne na sierść psa: TAK NIE NIE WIEM *

• Czy dziecko ma inne dolegliwości skórne: TAK NIE NIE WIEM*

• Czy dziecko wykazuje zachowania kynofobii /strach przed psem/: TAK NIE NIE WIEM*

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację „Razem z Psem” danych osobowych mojego dziecka,  w tym

danych  dotyczących  zdrowia,  dla  potrzeb  prowadzonych  zajęć  kynoterapeutycznych,  oraz  prowadzenia  i  analizy

dokumentacji dotyczącej zajęć kynoterapeutycznych.

................................................................     dnia ....................................              .......................................... miejscowość 
podpis.rodzica/opiekuna

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację „Razem z psem” danych osobowych mojego dziecka w postaci

wizerunku,  w  celach  marketingowych  Fundacji,  poprzez  wykonanie  i  publikację  dokumentacji  multimedialnej  z

prowadzonych przez Fundację zajęć, z zachowaniem w poufności imienia i nazwiska dziecka (zgoda dobrowolna).

.................................................................     dnia ....................................              .......................................... miejscowość
podpis rodzica/opiekuna

* Właściwe otoczyć kółkiem



Zgodnie z „Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest  Fundacja ”Razem z psem”  z siedzibą pod adresem: ul. Zręcińska 10 E, 38-
400 Krosno, NIP: 6842635386, KRS: 0000424624, adres e-mail: fundacja@razemzpsem.pl

Dane osobowe mogą być przetwarzane:

1) w celu udziału w zajęciach kynoterapeutycznych, a także prowadzenia i analizy danych kynoterapeutycznych,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);

2) w  celu  pomiarów  statystycznych  i  doskonalenia  usług,  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  f  ogólnego
rozporządzenia  o  ochronie  danych  (niezbędność  ze  względu  na  prawnie  uzasadnione  interesy
Administratora);

3) w przypadku udzielenia zgody – w celu publikacji wizerunku, tj. w celach marketingowych Administratora, na
podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  f)  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.
(niezbędność ze względu na prawnie uzasadnione interesy Administratora).

Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, m.in. 
podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie pracy terapeutycznej z udziałem zwierząt lub szkoleń 
specjalistycznych zwierząt, dostawcom usług IT, firmom marketingowym i badawczym, wyłącznie na podstawie 
umowy z Administratorem i zgodnie z poleceniami Administratora.

Dane osobowe będą przechowywane:

1) w celu udziału w zajęciach kynoterapeutycznych, a także prowadzenia i analizy danych kynoterapeutycznych
-  do  czasu  wygaśnięcia  umowy  pomiędzy  Panem/Panią  a  Administratorem.  Dane  mogą  być  również
przetwarzane  po  wygaśnięciu  umowy,  wyłącznie  jeśli  jest  to  dozwolone  lub  wymagane  na  podstawie
obowiązującego prawa, np. w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

2) w celu pomiarów statystycznych i doskonalenia usług - do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;

3) W celach marketingowych - do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie  bez  wpływu  na zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli  w Pani/Pana ocenie
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu udziału w zajęciach kynoterapeutycznych, a także prowadzenia i
analizy danych kynoterapeutycznych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z terapii, a konsekwencją
nie podania danych osobowych jest brak możliwości korzystania z zajęć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak nie podanie danych osobowych, oznaczonych jako niezbędne do
wykonania umowy, uniemożliwi świadczenie na Państwa rzecz usług.

* Właściwe otoczyć kółkiem


