
 

INFORMACJA DLA RODZICÓW 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Więckowicach 

 Zgodnie z art. 13  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  (4.5.2016 L 

119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

przyjmuję do wiadomości, iż:  

1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w 
Więckowicach, ul. Gromadzka 7 (dalej: „Zespół”), e-mail: kontakt@zspwieckowice.pl . 
2. Inspektorem ochrony danych w Zespole jest Bezpieczne dane Ochrona danych osobowych dla firm 
i instytucji e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu 
3.   Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres rekrutacji dziecka do 
placówki i realizacji działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego 
dane dotyczą. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c  w/w ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z 
dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 
1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych 
i wychowawczych w placówce. 
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. 
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 w przypadku dziecka z obwodu szkoły jest obowiązkowe, 
na podstawie przepisów prawa dotyczących obowiązku nauczania, w tym ustawy Prawo oświatowe z 
dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 
1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) .  
 
Podanie danych osobowych w przypadku dziecka z poza obwodu szkoły jest dobrowolne, jednak 
niezbędne dla realizacji w/w celów na podstawie przepisów prawa dotyczących obowiązku nauczania, 
w tym ustawy Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o 
systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198). 
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji w/w celów na 
podstawie przepisów prawa dotyczących obowiązku nauczania, w tym ustawy Prawo oświatowe z dn. 
14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) 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 i podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ 

 

 

Obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane 

dotyczą (bez oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych). 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci: imię, nazwisko,  dane osobowe jest 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Więckowicach, ul. Gromadzka 7 Więckowice 

Dane zostały zebrane w celu realizacji zadań statutowych, dydaktycznych i wychowawczych 

oraz opiekuńczych. 

Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922).  

Podanie danych jest dobrowolne. 

Informacje będą udostępnianie innym podmiotom.  

Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania.  

 

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

 

Data   podpis rodzica(ów)/opiekuna(ów) prawnego 

 

 

Obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane 

dotyczą (wraz z oświadczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych). 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imię, nazwisko, nr 

telefonu, e-mail w celu realizacji zadań statutowych, dydaktycznych i wychowawczych oraz 

opiekuńczych. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

 

1) mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,  

2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w 

Więckowicach, ul. Gromadzka 7 Więckowice 

3) dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922),  

4) podanie danych jest dobrowolne/obowiązkowe, ale niezbędne do realizacji celu,  

5) informacje nie będą/będą udostępnianie innym podmiotom.  

 

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

 

Data   podpis rodzica(ów)/opiekuna(ów) prawnego 
 

 

 

 



ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka ………………………………. 

podczas uczęszczania do ………………………………………………………........ Zgoda 

obejmuje wykorzystanie zdjęć na stronie internetowej, gazetce, ulotce reklamowej, materiałach 

filmowych, telewizji oraz w innych materiałach promujących Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Więckowicach. 

 

INFORMACJA 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dni 29 sierpnia 1997 r. 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) przyjmuję do wiadomości, że: 

 

1) Administratorem danych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Więckowicach 

2) dane dotyczące wizerunku dziecka będą wykorzystane wyłącznie w publikacjach 

papierowych i elektronicznych, w tym internetowych i telewizyjnych, związanych z 

życiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Więckowicach, 

3) dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa, 

4) przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

5) dane podaję dobrowolnie, jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie 

z celem podanym powyżej. 

 

 

 

 

 

Data……………………………… 

 

 

 

Podpis MATKI/OPIEKUNAPRAWNEGO……………………………………… 

 

 

Podpis OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO……………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 



 

___________________, 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 w postaci (wskazać kategorie danych): 

- imienia i nazwiska 
- danych osobowych 
- wizerunku 
- informacji o stanie zdrowia 
 
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, iż :  
 
1.   Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jesyZespół Szkolno – 
Przedszkolny w Więckowicach ul. Gromadzka 7, 62-070 Dopiewo (dalej:” Zespół”), e-mail: 
kontakt@zspwieckowice.pl 
2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Więckowicach jest  
Bezpieczne dane Ochrona danych osobowych dla firm i instytucji 
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 33, 62-081 Przeźmierowo; e-mail: inspektor@bezpieczne-
dane.eu . 
3.   Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez 
administratora przez okres realizacji obowiązku szkolnego / rekrutacji. 
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, a także prawo do przenoszenia danych. 
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 
realizacji działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły , na podstawie Prawa 
Oświatowego. 
9.    Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 
 
 

................................................................................... 
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)  

 


