
	
	 Miejscowość	i	data	.............................................................	

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka	..........................................................................................................................	klasa	..............................................	
	 	 	 	 	 (imię	i	nazwisko	dziecka)

	

w akcji „ZACZNIJMY OD PODSTAW” prowadzonej w roku szkolnym 2018/2019 w ramach profilaktyki zdrowotnej 
przez Niezależne Stowarzyszenie Podologów na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Słubicach (planowany termin badania – 13.12.2018). 
Głównym celem bezpłatnych badań podologicznych pod patronatem Niezależne Stowarzyszenie Podologów są przesiewowe badania stóp uczniów szkół 
podstawowych, promocja zdrowych stóp u dzieci oraz ocena ich kondycji z uwzględnieniem problemów związanych ze skórą                         i paznokciami. Do 
przeprowadzenia badania nie są wymagane dane osobowe dziecka. Wynik badania w dniu badania niezwłocznie po przeprowadzeniu badań jest przekazany 
wychowawcy, a następnie staje się własnością rodzica/opiekuna prawnego ucznia. 
 
Jednocześnie zgadzam się, aby anonimowe wyniki badań (wiek, płeć, wyniki obserwacji) zostały wykorzystane 
przez Stowarzyszenie do celów statystycznych. Dane statystyczne mogą być wykorzystywane przez Niezależne Stowarzyszenie Podologów do sporządzenia 
ogólnego raportu oceny kondycji stóp dzieci i młodzieży w Polsce i dopasowania ogólnopolskiej profilaktyki podologicznej do potrzeb dzieci i młodzieży. 
 
Wyrażającemu zgodę przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.  
Administratorem danych osobowych w zakresie wyrażenia zgody na udział w badaniach i wykorzystania anonimowych wyników badań do celów statystycznych jest 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Słubicach. Powyższa zgoda jest przechowywana na terenie szkoły do czasu zakończenia badań na terenie szkoły. 
 
 
…………………………………………………………………..………………………………	
podpis rodzica  / prawnego opiekuna dziecka 
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