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Załącznik nr 1a Osoba niepełnoletnia  
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art.7 ust.1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu 
Polski w dniu 13 marca 2018 roku (zwany dalej: Dekret) oraz zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (zwany dalej: RODO).  

Ja niżej podpisany/a składam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
moich i mojego dziecka: 

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

( imię i nazwisko dziecka) 
 

przez Diecezję Łowicką z siedzibą w Łowiczu, Stary Rynek 20, w zakresie: Imię i Nazwisko 
dziecka/rodzica/opiekuna prawnego, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, stan 
zdrowia, IP, numer rachunku (dla płatności internetowej) w celu realizacji Łowickiej Pieszej 
Pielgrzymki Młodzieżowej na Jasną Górę, zgodnie z jej regulaminem,  informowania o programie 
pielgrzymki, konferencjach, zawarcia umowy ubezpieczenia OC pielgrzymów oraz innych 
wydarzeniach o charakterze religijnym i edukacyjnym, jak spotkania popielgrzymkowe, opłatkowe itp. 

Powyższa  zgoda  została  wyrażona  dobrowolnie, zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu  i może być cofnięta 
w każdym czasie. Wycofanie zgody następuje w taki sam sposób, w jaki została udzielona. 

 

 .................................., dnia ………. .                                         ............................................................................. 
   miejscowość                                                                                       (podpis Rodzica/opiekuna prawnego) 
 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Ja………………………………………………………………………………………….......................................... 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 
wyrażam zgodę nieodpłatnego wykorzystania wizerunku mojego dziecka 

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

( imię i nazwisko dziecka) 
na rzecz Diecezji Łowickiej z siedzibą w Łowiczu, Stary Rynek 20 w formie wizualnej  
i audiowizualnej wykonanego podczas Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej na Jasną Górę.  
Zgoda obejmuje  wykorzystanie, utrwalanie i powielanie, przetwarzanie oraz obróbkę zdjęcia lub 
nagrań filmowych za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym zobowiązujący 
prawem kanonicznym i prawem polskim, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach, 
folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. 
 

  .................................., dnia ………. .                                       .............................................................................. 
   miejscowość                                                                                      (podpis Rodzica/opiekuna prawnego) 
 

 

 


