
WNIOSEK O REJESTRACJĘ SZKOLNEJ GRUPY WSPARCIA 

 

Chcę zarejestrować Szkolną Grupę Wsparcia. Akceptuję cele, metody działania oraz Statut 

Fundacji. Jednocześnie zapoznałem/am się z regulaminem funkcjonowania Szkolnych Grup 

Wsparcia, posiadam zgodę dyrekcji na działalność Grupy w szkole oraz zgadzam się pełnić 

funkcję opiekuna Grupy. 

 

Imię i Nazwisko opiekuna/opiekunki: 

Funkcja w szkole (np. nauczyciel/ka, bibliotekarz/rka): 

 

Szkoła: 

Adres szkoły – ulica: 

Kod pocztowy – miejscowość: 

Telefon / Faks: 

E-mail szkoły: 

 

Strona internetowa: 

Email opiekuna/ki: 

Telefon opiekuna/ki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ustawowy obowiązek weryfikacji danych osób pracujących z młodzieżą 

Fundacja jako organizacja społeczna zobowiązana jest przed nawiązaniem z osobą stosunku 

pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, 

edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawca jak i inni 

organizatorzy obowiązane są uzyskać informacje, czy dane tej osoby są zamieszczone w 

Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym (rejestr z dostępem ograniczonym). 

Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom 

przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862, z późn. zm.). 

Dlatego też Fundacja zwraca się do wolontariuszy i osób, z którymi współpracuje w ramach 

projektów edukacyjnych z prośbą o udostępnienie następujących danych: data urodzenia, 

numer PESEL, nazwisko panieńskie, imię ojca, imię matki, celem sprawdzenia w wyżej 

wskazanym Rejestrze. 

Mając na uwadze cel ustawy, którym jest przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z 

przestępstwami na tle seksualnym oraz ochrona małoletnich, liczę na Państwa współpracę w 

dopełnieniu obowiązku, który ciąży na Fundacji. 

Data urodzenia: 

Numer PESEL: 

Nazwisko panieńskie: 

Imię ojca: 

Imię matki: 

Podpis opiekuna/ki1: 

 

 

 

 

 

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres: fundacja@int.pl 

 
1 Podpisując wniosek o rejestrację Szkolnej Grupy Wsparcia, wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych 

danych osobowych do celów związanych z realizacją Szkolnej Grupy Wsparcia, monitoringu, kontroli i ewaluacji 

prowadzonej przez Fundację. Dane będziemy przetwarzać na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. 

Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016) przez czas trwania szkolnej grupy, w przypadku 

rozwiązania szkolnej grupy Twoje dane będą przetwarzanie nie dłużej 2 lata. Pamiętaj, że masz prawo dostępu do 

swoich danych. Możesz zwrócić się do nas z prośbą o ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia ich 

przetwarzania. Możesz też wycofać swoją zgodę, a także złożyć skargę do organu nadzorczego. W sprawie danych 

osobowych kontaktuj się z nami pod adresem: fundacja@int.pl 

 


