
 

 

DEKLARACJA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 

(dotyczy korzystania z usług Centrum Rozwoju Talentów przez osoby nieletnie) 

 

 

Ja, niżej podpisana/y    ....……………………………..…………….........................................................................................
                                                   (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

rodzic/opiekun prawny    ...………………………………………………..…………………………………….……………………………………... 
                                     (imię i nazwisko dziecka) 

 

  Wyrażam zgodę na pracę mojego dziecka/podopiecznego z doradcą zawodowym w Centrum Rozwoju Talentów 
w zakresie: 

• określenia predyspozycji i zainteresowań zawodowych (wykonanie testów i analiza) 

• analizy indywidualnej sytuacji ucznia w kontekście warunków do rozwoju osobistego 

• analizy potencjału, mocnych stron w celu zaprojektowania dalszego rozwoju i kierunku kształcenia 

• poszerzenia wiedzy na temat rynku pracy oraz oferty edukacyjnej 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego nieletniego dziecka w celu przeprowadzenia 

procesu doradczego, w wyżej wymienionym zakresie, w Centrum Rozwoju Talentów – Gdański Urząd Pracy (dalej 

CRT), zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 

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 (Pełna treść klauzuli znajduje się na drugiej stronie). 

 Wyrażam zgodę na samodzielne przemieszczanie się mojego dziecka/podopiecznego do siedziby CRT: Al. 
Grunwaldzka 472d w Gdańsku na spotkania z doradcą zawodowym (pole nieobowiązkowe). 

 

Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że, są mi znane wszelkie konsekwencje prawne i 
odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

 

...................................................                                                                …….......…..….………………………………….......…                                                     
(miejsce i data)                                                                                                         (czytelny podpis  rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 



Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.04.2016 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 (dalej: RODO), 
informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gdański Urząd Pracy z siedzibą przy ul. 

3 Maja 9, 80-802 Gdańsk, który jest reprezentowany przez Dyrektora Urzędu. 

2. W celu skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych w Gdańskim Urzędzie Pracy należy 

wysłać wiadomość na adres e-mail: iod@gup.gdansk.pl 

3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 

lit. a RODO), w celu przeprowadzenia procesu doradczego w Centrum Rozwoju Talentów. 

4. Odbiorcami danych będą pracownicy Centrum Rozwoju Talentów, osoby upoważnione przez 

administratora danych. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu upłynięcia 30 dni kalendarzowych od zakoń-

czenia procesu doradczego. 

6. Każda osoba korzystająca z usługi ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwa-

rzania.  Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgod-

ność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprze-

ciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Ponadto każdej osobie przysługuje 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że prze-

twarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie wymaganych danych osobowych 

wiąże się z brakiem możliwości korzystania z wyżej wymienionych usług Centrum Rozwoju Ta-

lentów. 

8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 


