
Piła, dnia ……………………… 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja, niżej podpisana(y) ……………………………………… (imię i nazwisko) niniejszym 

oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych 

osobowych mojego dziecka ……………………………………… (imię i nazwisko)w postaci: 

 nazwiska i imion dziecka, 

 nr PESEL dziecka, 

 daty i miejsca urodzenia  dziecka, 

 adresu zamieszkania dziecka,  

 nazwisk i imion rodziców oraz adresów ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu 

zamieszkania dziecka, 

 adresu poczty elektronicznej rodziców i numerów ich telefonów, 

 informacji o stanie zdrowia dziecka, 

 opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

 deklaracji uczęszczania na zajęcia religii, wychowania do życia w rodzinie. 

Zgodnie z art. 13 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zostałam(em) 

poinformowana(y)                        i przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2                                    

im. Olimpijczyków Polskich w Pile, ul. Roosevelta 12. 

2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Dawid Nogaj, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-

dane.eu 

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres nauki w szkole oraz do celów 

archiwalnych w związku z realizacją działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec 

dziecka, którego dane dotyczą. 

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych 

przepisów prawa. 

5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych,                                   

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. 

6.   Ponadto przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem. 

7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznam, 

że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego 

prawa. 

8.  Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do prowadzenia 

działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą, na 

podstawie przepisów Ustawy – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 

996) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198). 

9.    Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

  

 

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

                                                                      data, czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 



 

Piła, dnia ……………………………. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego 

dziecka……………………………………………………………..… (imię i nazwisko) w celu  

promocji szkoły na stronie internetowej szkoły www. sp2pila.pl, Facebook, w kronice szkolnej   

oraz w innych publikacjach związanych  z działalnością szkoły. 

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, 

ulotki, drukowane materiały promocyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp. 

Wizerunek dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania 

obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie                            

w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

INFORMACJA 

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2                      

im. Olimpijczyków Polskich w Pile, ul. Roosevelta 12. 

2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Dawid Nogaj, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-

dane.eu 

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę w celu promowania osiągnięć Szkoły. 

4. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez okres nauki                       

w szkole i w celach archiwalnych.  

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych 

przepisów prawa. 

6. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Ponadto przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Dodatkowo przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

11. Dane mogą zostać przekazane do państwa trzeciego ze względu na to, że serwery serwisu 

Facebook znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy                                   

z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać standardów 

ochrony obowiązujących w Europejskim Obszarze Gospodarczym . Pani/a dane mogą zostać 

przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej 

oraz w celach związanych z działalnością serwisu. 

 

 

……..……..……………..……………  

                data i czytelny podpis  


