
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany: 
 
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie: -  danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica 
(opiekuna prawnego),  
 
- w zakresie: działalności dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej  
- gromadzenia danych w Systemie Informacji Oświatowej; 
- wizerunku mojego dziecka w gazetkach i tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej naszej szkoły oraz strony urzędu gminy 
- tu dopisać klubach i innych  
 

  Wyrażam zgodę   Nie wyrażam zgody . 

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

przez Szkołę Podstawową im. ………………………. z siedzibą w ………………………………………… 

 

Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że: 
 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ………………………………….. 
 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych adam@szumowski.com.pl 
 

Celem przetwarzania jest Promocja jednostki i osiągnięć dzieci oraz spełnienie obowiązków ustawowych 
 

Podstawą przetwarzania jest Zgoda opiekuna prawnego dziecka, którego dane dotyczą 
 

Odbiorcami danych osobowych są Wizerunek , materiały promocyjne jednostki i ucznia będą podawane do publicznej 
wiadomości. 
System Informacji Oświatowej – odbiorcą danych jest Ministerstwo Edukacji 
Narodowej 
 

Dane osobowe będą przechowywane do dnia wycofania się ze zgody. 
 

Ze zgody można wycofać się w każdej chwili. Wycofanie się ze zgody należy złożyć pisemnie do administratora. Wycofanie się ze 
zgody wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania wizerunku mojego  dziecka przez administratora od dnia złożenia wycofania, 
usunięciem wizerunku z materiałów wewnętrznych, FACEBOOK, strony internetowej, tablic ogłoszeń, tablicy absolwentów. Nie będzie 
możliwe zebrać plakatów oraz ulotek, które zostały upublicznione. 
 

Mam prawo do: bycia poinformowanym, wglądu, poprawiania, wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych mojego dziecka, żądania dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o 
prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, odszkodowania. 
 

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane. 
 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 

Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, 
wyrazi na to zgodę. 
 

Imię rodzica  
opiekuna prawnego 

Nazwisko rodzica /  
opiekuna prawnego 

Adres zamieszkania 

  
 
 
 

 

Data Podpis opiekuna 
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