
 

 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

na udział dziecka w pilotażu projektu „Tandem. Mentoring 55+” cz. 1 

Pilotaż Projektu "Tandem. Mentoring 55+" realizowany jest przez  …................................................. 
(dalej Organizacja) w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  (dalej Fundacja) w porozumieniu z Towarzystwem 
Inicjatyw Twórczych „ę”  (dalej Stowarzyszenie) z siedzibą w Warszawie (dalej Projekt).  

Procedury bezpieczeństwa i inne dokumenty obowiązujące w Projekcie dostępne są na stronie 
internetowej, pod adresem: www.utw.seniorzywakcji.pl/tandem/ 

Jaki jest cel programu? 

W ramach projektu umożliwiamy kontakt przedstawicielom dwóch różnych pokoleń – osób 
dorosłych (powyżej 55 roku życia) i dzieci. Dzięki programowi osoby dorosłe – Mentorzy zyskują 
możliwość podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem, dzieci zaś uczą się szacunku, empatii, 
a także rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Budowana w ten sposób relacja jest korzystna dla 
obydwu stron.  

Dlaczego warto zgłosić dziecko do udziału w programie? 

Uczestnik programu zyskuje indywidualnego opiekuna - Mentora, który pomaga realizować 
zainteresowania dziecka oraz motywuje do rozwijania pasji. Wspólna praca motywuje obydwie 
strony do rozwoju. 

Kim jest Mentor? 

Mentorów wybiera Organizacja. Ich działanie jest w pełni dobrowolne i opiera się na zasadzie 
wolontariatu, więc za swoją pracę nie otrzymują zapłaty. Wszyscy kandydaci na Mentorów są 
szczegółowo weryfikowani przez Organizację poprzez rekrutację, a ich praca podlega stałej 
kontroli. Rodzic/opiekun prawny może poznać Mentora. 

Na co zgadzają się rodzice/opiekunowie? 

Zgoda udzielana jest na: 

Indywidualne spotkania dziecka z Mentorem na terenie Organizacji. 

Indywidualne spotkania dziecka z Mentorem poza terenem Organizacji, na zasadach 
wyznaczonych przez Organizację – spotkania odbywać się będą w miejscach publicznych,  
a dziecko będzie odbierane przez Mentora z Organizacji i odprowadzane do Organizacji lub 
miejsca wskazanego przez rodzica/opiekuna. 

Podczas tych spotkań rodzice powierzają opiekę nad dzieckiem Mentorowi. 

Spotkania będą odbywać się co najmniej dwa razy w miesiącu w godzinach ….........., przez okres 
około 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia Projektu. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ja, niżej podpisany/na, oświadczam że: 

1. Jestem przedstawicielem ustawowym […..imię i nazwisko dziecka …..]  
2. Zapoznałem/łam się z powyższym opisem Projektu „Tandem. Mentoring 55+”  

i dokumentami obowiązującymi w Projekcie. 
3. Zgłaszam […..imię i nazwisko dziecka …..]  do udziału w Projekcie „Tandem. Mentoring 

55+” 
4. Wyrażam zgodę na udział […..imię i nazwisko dziecka …..] w Projekcie „Tandem. 

Mentoring 55+” 
 

….................................................  …................................................. 
Imię Nazwisko     Data Miejscowość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH* 

Informacja o przetwarzaniu danych: 
 
Dane osobowe dziecka i rodzica: 

2. są przetwarzane w celu rekrutacji do udziału w Projekcie  zgodnie z przepisami prawa, w szczególności 
zgodnie z przepisami rozporządzenia 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 (RODO) oraz przepisami krajowymi dotyczącymi 
ochrony danych osobowych; 

3. będą przechowywane od zakończenia Projektu wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec 
przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie. 

4. rodzic ma prawo dostępu do danych swoich i dziecka oraz do ich poprawiania. Osoba ta może w każdym 
czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej 
także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do 
właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa. 

5. podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych lub cofnięcie zgody na ich 
przetwarzanie lub żądanie ograniczenia ich przetwarzania uniemożliwi udział dziecka w Projekcie. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 
dziecka […..imię i nazwisko dziecka …..] przez Organizację [….nazwa organizacji....] jako 
administratora zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w związku i w celu 
rekrutacji oraz udziału mojego dziecka w Projekcie a także w związku i w celu realizacji i kontroli 
nad realizacją Projektu zgodnie z procedurami obowiązującymi w Projekcie.  
 
Administratorem danych osobowych są Organizacja […............adres............]  
 
Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, 
możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.  

  
….................................................  …................................................. 
Imię Nazwisko     Data Miejscowość 

 

*powyższa zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dokumentem przykładowym i musi być każdorazowo 
dostosowana do wdrożonej w Organizacji polityki przetwarzania danych osobowych (w szczególności w zakresie 
klauzuli informacyjnej oraz podmiotów administrujących) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

na udział dziecka projekcie „Tandem. Mentoring 55+” cz. 2 

 

Zgoda na przebywanie dziecka pod opieką mentora w projekcie „Tandem. Mentoring 55+” 

My, niżej podpisani działający jako przedstawiciele ustawowi małoletniego ……….  (dalej jako 
Dziecko) posiadamy wiedzę, iż w ramach projektu „Tandem. Mentoring 55+” odbywać się będą 
spotkania  Dziecka z Mentorem na terenie Organizacji i poza terenem Organizacji w miejscach 
publicznych i w związku z tym wyrażamy zgodę na sprawowanie opieki nad  Dzieckiem przez 
Mentora – Panią/Pana ……….  podczas organizowanych w ramach projektu spotkań, w tym 
również podróży komunikacją publiczną, środkami publicznego transportu zbiorowego oraz  
w koniecznych przypadkach taksówką.  

Wyrażamy także zgodę na odbieranie Dziecka z Organizacji ….....[nazwa organizacji, adres] 
…....... i odprowadzanie Dziecka do Organizacji  …............ przez Mentora – Panią/Pana 
…................................... jak też na odbieranie i odprowadzanie dziecka przez Mentora z i do 
miejsca wskazanego przez rodzica. 

 

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

             Imię Nazwisko     Data Miejscowość 

 

 

 

 


