
(pieczęć parafii) 

REKOLEKCJE LETNIE DLA LEKTORÓW I MINISTRANTÓW 
(dla chłopców, którzy w czerwcu ukończą klasę VI szkoły podstawowej, i szkół ponadpodstawowych) 

Zgłoszenie  uczestnika 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna 

................................................................................, ur. ..................................... 
 (imię i nazwisko dziecka) 
 
.................................................................................................................................................. 
    (adres zamieszkania, tel. rodzica) 

w rekolekcjach letnich dla lektorów i ministrantów z diecezji pelplińskiej, które odbędą się w 
Collegium Marianum w Pelplinie od 25-27 czerwca 2021 roku. Jednocześnie oświadczam, że 
dziecko jest ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. W razie zaistniałej 
potrzeby, wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku pomocy medycznej.  

Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: 
Dekret) informuję, że:  

1. Administratorem danych jest Diecezja Pelplińska z siedzibą przy ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin.  
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: notariuszkurii@diecezja-pelplin.pl 
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda.  
4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów 

Rekolekcji Letnich dla Lektorów i Ministrantów (dalej: RLLM). 
5. Celem przetwarzania danych jest realizacja programu RLLM oraz komunikacja między odpowiedzialnymi 

i uczestnikami RLLM. 
6. Dane będą przetwarzane przez okres jednego weekendu do dnia zakończenia RLLM lub do momentu 

wycofania zgody.  
7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a także usunięcia i ograniczenia 

przetwarzania jednak w przypadkach przewidzianych prawem.  
8. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 
10. Dane nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  
11. Jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Dekretu, przysługuje Panu/

Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych.  

_______________________________  ________________________________ 

           Miejscowość i data          Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na rejestrowanie oraz rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez 
Diecezję Pelplińską z siedzibą przy ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin, utrwalonego za 
pomocą fotografii oraz filmu podczas trwania RLLM, które trwać będą od 25-27 czerwca 2021 
roku.   

_______________________________  ________________________________ 

           Miejscowość i data          Podpis rodzica/opiekuna prawnego 



OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH W ZWIĄZKU  
Z COVID-19  

1. Oświadczam, że mój syn nie miał i nie ma kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz 
nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie jest poddany 
izolacji, nie jest hospitalizowany i nie przejawia widocznych oznak choroby.  

2. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka jest dobry, syn nie przejawia żadnych oznak 
chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, 
wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe objawy.  

3. Oświadczam, iż jestem świadomy/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne 
posłanie dziecka na rekolekcje letnie dla lektorów i ministrantów w aktualnej sytuacji związanej 
z Covid-19. Oświadczam, iż znam ryzyko, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i jego 
rodziny. 

4. Oświadczam, że syn nie jest / jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki 
dezynfekujące.  

5. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującego reżimu sanitarnego, a przede wszystkim: 
przywiezienia na rekolekcje tylko i wyłącznie zdrowego syna, bez kataru, kaszlu, podwyższonej 
temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z rekolekcji w razie wystąpienia 
jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu na rekolekcjach;  

6. Wyrażam zgodę na wykonanie pomiaru temperatury ciała mojego dziecka termometrem 
bezdotykowym.  

7. Oświadczam, że wyżej wymienione informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawdziwe.  

 

_______________________________                    ________________________________ 

           Miejscowość i data                      Podpis rodzica/opiekuna prawnego 



ZGODA KSIĘDZA PROBOSZCZA/KSIĘDZA WIKARIUSZA 

Oświadczam, że ......................................................................................................... należy do 
służby liturgicznej naszej parafii i wyrażam zgodę, aby uczestniczył w rekolekcjach letnich, 
prowadzonych przez Diecezjalne Duszpasterstwo Ministrantów i Lektorów Diecezji 
Pelplińskiej.  

                ________________________________ 
                        Podpis ks. Proboszcza/ks. Wikariusza 
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