
Brzeziny, dnia …………………….. r. 
……………………………………. …………………………………………. 
(imię i nazwisko)   (nr telefonu do rodzica) 
 
……………………………………. …………………………………………. 
(ulica)    (zawód) 
 
……………………………………. …………………………………………. 
(kod pocztowy i miejscowość)  (wykształcenie) 
 
……………………………………. …………………………………………. 
(miejsce urodzenia)   (szkoła) 
 
……………………………………. …………………………………………. 
(imię ojca)   (PESEL) 
 
……………………………………. …………………………………………. 
(imię matki)   (data urodzenia) 

Do 
Zarządu Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Brzezinach 
 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka w poczet członków zwyczajnych Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Brzezinach do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zobowiązuję się 
do przestrzegania Statutu OSP Brzeziny, Uchwał władz OSP oraz Uchwał władz 
ZOSP RP.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
........................, dnia ………………….. r. ..................................................................... 
(miejscowość)     (imię i nazwisko i podpis osoby wypełniającej) 
 

Prośbę popieramy: 
1. ................................................................ podpis ..................................................... 
(nazwisko i imię oraz funkcja w OSP) 
2. ................................................................ podpis ..................................................... 
(nazwisko i imię oraz funkcja w OSP) 
 

DECYZJA ZARZĄDU 
 

Dnia ...................................... 20 ................ r. Uchwałą Zarządu OSP nr ...................... 
 
................................................................ przyjęty został w poczet członków zwyczajnych Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Brzezinach. 
 
 
Brzeziny, dnia ....................... 20 .............. r. 
 
 
Sekretarz OSP        Prezes OSP 
.....................................       ..................................... 



Ślubowanie w obecności Prezesa lub Wiceprezesa: 
"Ślubuję ze wszystkich sił służyć Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej, ofiarną pracą w 
szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Przyczyniać się do ochrony życia, 
zdrowia i mienia jej Obywateli poprzez działania prewencyjne i profilaktyczne. Ślubuję 
przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu MDP. Pogłębiać wiedzę, 
doskonalić umiejętności, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia 
przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej. 
 
 
......................................., dnia ................... 20 ............r. ............................................... 

podpis ślubującego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brzeziny, dnia ……………………………………… 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH WŁASNYCH I DZIECKA 

........................................................................................................................................  

(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

........................................................................................................................................ 

(seria, nr dokumentu tożsamości) 

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

(adres zamieszkania) 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L  

z 2016r. nr 119/1- (zwanym dalej RODO), ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz art.81. ust.1. ustawy  

z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 880 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

w tym wizerunku, moich i mojego dziecka,: 

........................................................................................................................................ 
(Imię i nazwisko dziecka) 

………………………………………………………………………………………………… 

(data urodzenia dziecka) 

…………………………………………………………………………………………………. 
(adres zamieszkania dziecka) 

przez 

Ochotniczą Straż Pożarną w Brzezinach w Brzezinach zwaną dalej „OSP”, siedziba, 

adres korespondencyjny OSP: 95-060 Brzeziny ul. Reformacka 9, reprezentowaną 

przez prezesa Zarządu OSP dh Marcina Białobrzeskiego, tel. 506 179 299   e-mail: 

marcin.bialobrzeski@ospbrzeziny.pl jako administratora danych osobowych. 

1. Kategorie przetwarzanych zwykłych danych osobowych obejmują: imię i nazwisko 
rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka, data i miejsce urodzenia, numer PESEL 
dziecka, adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka, wizerunek 
rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka, adres  korespondencyjny, nr telefonu, 
adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego, seria i nr dokumentu tożsamości 
rodzica/opiekuna prawnego. 

2. Przetwarzanie danych osobowych polega na zbieraniu, utrwalaniu, porządkowaniu, 
przechowywaniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, ograniczaniu, udostępnianiu, 
usuwaniu; przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 

3. Zgoda na przetwarzanie wizerunku wyrażona na podstawie z art.81. ust.1. ustawy  
z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 880 ze zm.) polega na nieodpłatnym rozpowszechnianiu wizerunku/wizerunku 
dziecka poprzez publikację zdjęć oraz materiału wideo przez OSP na stronach 



własnych www, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich 
pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w kontekście 
działalności statutowej OSP. 

4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania określonych prawem 
zadań, w tym zadań statutowych dla celów i dobra publicznego, niezbędne dla 
wypełnienia prawnych, usprawiedliwionych obowiązków realizowanych przez 
administratora danych i dochodzenie ewentualnych roszczeń.  

5. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i 
dziecka jest dobrowolne. 

6. Podanie przez rodzica/opiekuna prawnego prawidłowych danych osobowych, w tym 
dziecka jest warunkiem członkostwa w OSP. 

7. W sprawach związanych z danymi osobowymi rodzica/opiekuna prawnego lub 
dziecka należy  kontaktować się z administratorem danych. 

8. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka mogą być udostępniane 
uprawnionym z mocy prawa podmiotom, w tym w celach kontrolnych. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych 

10. Dane będą przechowywane przez okres do 5 lat po zakończeniu członkostwa  
w OSP, a następnie usunięte. 

11. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych oraz 
dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na pisemny 
wniosek złożony do administratora danych. 

12.  Wycofanie zgody na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych oraz dziecka 
nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

13. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych oraz 
dziecka. 

14. Rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania 
swoich danych osobowych oraz dziecka przez administratora danych do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
 

.................................................................................... 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

 

 

 

 

.................................................................................... 

    (data i czytelny podpis osoby przyjmującej oświadczenie) 

 

 


