
...........................................  
                                                                                                                                       miejscowość i data 

Dane dziecka:  

Imię i nazwisko  

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

Data i miejsce urodzenia  

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

 

Oświadczenie - zgoda rodzica/opiekuna prawnego  
 

Niniejszym oświadczam, że:  
Podane powyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

I. Wyrażam/nie wyrażam zgody*, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach katechezy 
katolickiej 

II. Wyrażam/nie wyrażam zgody*, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach języka 
angielskiego ( dotyczy grupy dzieci 3 i 4 letnich) 

III. Wyrażam/nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka w przesiewowych badaniach 
logopedycznych.  
 

* właściwe podkreślić  
 

Wyrażenie zgody  jest dobrowolne zgodnie z art. 4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jednak niezbędna do uzyskania w powyżej wskazanych 
celach. Osoba Pan/Pani której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 14 i art. 7 ust. 3 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - 
"Rozporządzenie", informuję, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach, 38-423 Targowiska, ul. T. Kościuszki 2, tel./fax  

13 43 536 29 lub 519 531 145, e-mail: splezany@op.pl, zwany dalej Administratorem. 
2. Administrator - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Mariolę Guzik z którą może sie Pan/Pani kontaktować przez 

adres e-mail: iodmguzik@poczta.fm Powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.  
3.  Dane będą przetwarzane w celu udziału dziecka w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę/oddział przedszkolny do ukończenia edukacji w Szkole/oddziale 

przedszkolnym  na podstawie wyżej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym  lub większej liczbie określonych celów (art. 6 lit. a - Ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych) 

4. Kategorie odnośnych danych osobowych - dane  identyfikacyjne  (imię nazwisko, data i miejsce urodzenia, pesel, zgoda na udział w zajęciach - katechezy katolickiej, języka 
angielskiego, w przesiewowych badaniach logopedycznych).  

5.  Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym przypadku pracownicy przedszkola/szkoły  (nauczyciele, pomoc 
nauczyciela). 

6. Dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.  
7. Osoba Pan/Pani, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa): 

 dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

 sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

 usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

 ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

 przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

 prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

 wyrażenie zgody  jest dobrowolne, jednak niezbędne dla wykorzystania w powyżej wskazanych celach. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo  
w dowolnym  momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8.         Źródło pochodzenia danych osobowych: Rodzice/opiekunowie prawni dziecka  
9.         Dane osobowe dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

                                                                                                                                                   Zapoznałam/em się       

 

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

podpisy rodziców (prawnych opiekunów)     

  

Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka od dnia .........................................................................  
udzieloną w punkcie ................................................................ 

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

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

          podpisy rodziców/prawnych opiekunów/                      miejscowość i data  


