
ZGODA  NA   PRZYNALEŻNOŚĆ   DZIECKA   DO   ZHP

Część  A. Ja,  niżej  podpisany  ……………………………………………..…… legitymujący  się  dowodem osobistym numer  ……………….

…………………….. oświadczam, że wyrażam zgodę na przynależność mojego dziecka …………………………………….…….. do Związku
Harcerstwa Polskiego (Chorągiew Wielkopolska Hufiec Poznań Rejon) i uczestnictwo w zbiórkach i zajęciach programowych gromady/drużyny
……………………………………………………………………

Część B. Jednocześnie przekazuję dane dziecka, niezbędne do rejestracji w systemie Ewidencja ZHP oraz dane kontaktowe rodzica:

METRYCZKA DZIECKA DANE KONTAKTOWE RODZICA

PESEL Nr telefonu

IMIĘ (IMIONA)
NAZWISKO

E-mail

ADRES 
ZAMIESZKANI
A (kod, miasto, 
ulica, numer 
mieszkania)

Inne

Część C. Klauzule dotyczące sposobu działania ZHP oraz zobowiązanie dotyczące składek członkowskich:
1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w charakterystycznych dla harcerstwa sposobach działania, w tym pracę systemem małych grup

bez bezpośredniego nadzoru pełnoletnich instruktorów.
2. Jestem świadoma/świadomy,  że  warunkiem członkostwa  w  ZHP jest  terminowe  opłacanie  podstawowej  składki  członkowskiej  ZHP

określonej szczegółowo w odrębnych przepisach.

☐ Część D.  Zgoda na wykorzystanie danych osobowych.  Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez ZHP danych osobowych
mojego  dziecka,  obejmujących  mój  wizerunek  w  celu  prowadzenia  działalności  edukacyjnej,  informacyjnej  i  promocyjnej.
Wykorzystanie moich danych osobowych, na które wyrażam zgodę, obejmuje rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego
na obrazach, w tym obrazach ruchomych, wykonanych w czasie i w związku z moim udziałem w życiu harcerskim, w następujący
sposób:

 zwielokrotnianie egzemplarzy utrwalenia wizerunku dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz
techniką cyfrową; 

 nieodpłatne wprowadzenie do obrotu egzemplarzy utrwalenia wizerunku;
 publiczne udostępnienie utrwalenia wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie

przez siebie wybranym, w szczególności na stronach internetowych, na portalach społecznościowych, w aplikacjach mo-
bilnych;

 rozpowszechnianie utrwalenia wizerunku z wykorzystaniem poczty elektronicznej;
 publiczne wyświetlenie i odtworzenie utrwalenia wizerunku albo wystawienie egzemplarzy utrwalenia wizerunku na wi -

dok publiczny.
☐ Część E. Zgoda na wykorzystanie     danych     osobowych   na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  :

Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka podanych przeze mnie w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby
zapewnienia  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia,  w tym zapewnienia  dostępu do opieki  zdrowotnej  w trakcie  organizowanego
wypoczynku dzieci i młodzieży lub w trakcie formy pracy jednostek ZHP lub Chorągwi innej niż wypoczynek dzieci i młodzieży.

☐ Część E. Zgoda na udział w różnych formach aktywności organizowanych przez ZHP:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych  mojego dziecka podanych przeze mnie w  Zgodzie na prznależnośćj oraz w
trakcie trwania jego członkostwa w ZHP, w celu umożliwienia mi przez Związek Harcerstwa Polskiego lub przez Chorągwie:

 rozpatrzenia i załatwienia zgłoszonych przeze mnie skarg, wniosków lub postulatów, 
 umożliwienia mi udziału w konkursach i szkoleniach organizowanych przez ZHP lub  Chorągwie, a następnie w celu przyzn-

ania mi nagród i certyfikatów, a także ogłoszenia wyników,
 jeśli zajdzie taka potrzeba, umożliwienia mi korzystania ze świetlic prowadzonych przez ZHP.

Możesz w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, kontaktując się w tym celu ze Związkiem Harcerstwa Polskiego albo bezpośrednio z 
wyznaczonym przez Związek Harcerstwa Polskiego inspektorem ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą informacyjną, stanowiącą 
załacznik do niniejszej deklaracji. Załącznik dostępny na stronie www.rejon.zhp.wlkp.pl (Dział dla rodziców).

………………..................…………………..………………..……
podpis rodzica/prawnego opiekuna

http://www.rejon.zhp.wlkp.pl/
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