
Oświadczenie
Rok szkolny 2022/2023

Dotyczy uczennicy/ucznia       uczęszczającej/go do klasy

.................................................                                        ..........................................
imię i nazwisko klasa

1.Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Szkołę
   Podstawową nr 1  w Brennej:
*danych osobowych mojego dziecka oraz moich,jako rodzica( opiekuna prawnego)

TAK/NIE  niepotrzebne skreślić

*wizerunku mojego dziecka i osiągnięć w materiałach publikowanych lub autoryzowanych 
przez Szkołę ( na gazetkach i tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej naszej szkoły,
gminy w prasie, w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej zgodnie z 
Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

TAK/NIE  niepotrzebne skreślić

2.Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka na wszystkie wycieczki, wyjścia, zawody 
sportowe organizowane przez Szkołę. Jednocześnie informuję, że stan zdrowia dziecka 
pozwala na w/w zajęcia..

TAK/NIE  niepotrzebne skreślić

3.Wyrażam zgodę, aby opłaty na rzecz Rady Rodziców, ubezpieczenie, wycieczki i wyjazdy 
zbierał:  (niepotrzebne skreślić)

a) wychowawca
b) przedstawiciel Rady Rodziców

TAK/NIE  niepotrzebne skreślić

4.Oświadczam, że zapoznałem się z ofertą dodatkowych zajęć edukacyjnych prowadzonych 
   w szkole i wyrażam zgodę na udział dziecka w w/w zajęciach.

TAK/NIE  niepotrzebne skreślić

5.Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach „Wychowanie do życia 
   w rodzinie” ( dotyczy uczniów klasy 4-8 ).

TAK/NIE  niepotrzebne skreślić

Dane adresowe rodziców:

a/adres zamieszkania:...............................................................................................................

b/telefon komórkowy ojca.........................................................................................................

   adres poczty elektronicznej ………………………………………………………………..

c/telefon komórkowy matki.......................................................................................................

   adres poczty elektronicznej ………………………………………………………………..

Inne:



a/pesel dziecka...........................................................................................................................

b/drugie imię dziecka.................................................................................................................

c/data i miejsce urodzenia..........................................................................................................

d/imiona i nazwiska rodziców....................................................................................................

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit.c 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) (Dz. U.

UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)  – zwanego dalej rozporządzeniem RODO,  

zwany  dalej  Szkoła  Podstawowa  nr1  im.  Janusza  Korczaka,  ul  Górecka  224,  jako

Administrator Danych Osobowych, będzie przetwarzać dane osobowe dziecka  (imię i

nazwisko) …………………………………………………..

2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu,

do  momentu  przedawnienia  roszczeń  oraz  obowiązkowy  okres  przechowywania

dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Wykorzystanie  wizerunku  oraz  prac  zgodnie  z  niniejszą  zgodą  nie  narusza  dóbr
osobistych dziecka, ani innych praw. 

4. Oświadczam, iż podanie danych osobowych jak i wyrażenie zgody jest dobrowolne, oraz
zostałem/am  poinformowany/a,  iż  przysługuje  mi  prawo  do  wycofania  zgody  w
dowolnym  momencie,  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Oświadczam,  iż  jestem  świadomy/a  przysługujących  mi  praw,  zgodnie  
z art. 15- 22 rozporządzenia RODO tj. prawo do dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO, posiadam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

6. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania szkoły na piśmie o zmianach danych
osobowych, danych adresowych.

Brenna, dnia …………………. 2022 r. 

……………………………………………
                                                                                 podpis rodziców/opiekunów prawnych

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimrwgy

