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Załącznik PB - 13  

do Polityki Bezpieczeństwa 

 
OŚWIADCZENIE  

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych, w tym 

wizerunku, mojego dziecka  

 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

zgodnie z przepisami wynikającymi z motywu 60 w związku z art. 12 i 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych przez 

Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 im. Józefa Lompy z siedzibą w Grodkowie, przy ul. Morcinka 2, 

49 – 200 Grodków, w zakresie: 

imienia, nazwiska,  numeru PESEL, adresu zamieszkania, imienia i nazwiska rodzica (opiekuna 

prawnego), stanu zdrowia dziecka, miejsca pracy/zatrudnienia rodzica (opiekuna prawnego), 

telefonu kontaktowego, adresu e-mail 

dla celów związanych z prowadzonymi i organizowanymi przez Szkołę działaniami edukacyjnymi, 

oraz promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły, obejmujących:  

a) wyjazdy, wycieczki, konkursy, zawody sportowe, festiwale oraz inne działania oświatowe, 

kulturalne, sportowe, w tym: 

− wstęp do obiektów sportowych i rekreacyjnych, instytucji kultury i związanymi z tym 

czynnościami, m.in. ubezpieczenia dziecka w związku z organizowanymi ww. 

przedsięwzięciami, opieki nad dzieckiem w związku z przekazaną informacją o stanie 

zdrowia dziecka, 

− realizację projektów unijnych,  

− organizację we współpracy z Biblioteką Publiczną w Grodkowie, Klubem Sportowym „Olimp 

Grodków” oraz Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Grodkowie imprez kulturalnych                          

i rekreacyjnych;  

b) publikację wizerunku i informacji o dziecku (zdjęć, filmów, osiągnięć dziecka): 

− na stronie internetowej Szkoły,  

− w kronice szkolnej, 

− w miejscach publicznie dostępnych w Szkole,  

− w prasie, telewizji i radiu; 

c) przekazanie ww. danych osobowych innym podmiotom, w szczególności zakładom ubezpieczeń, 

biurom turystycznym, instytucjom kultury lub podmiotom prowadzącym działalność rekreacyjną. 
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Jednocześnie oświadczam, iż: 

a) świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na udostępnianie podanych przeze mnie danych 

dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie; 

b) posiadam wiedzę na temat celu zbierania danych, znanych oraz przewidywanych 

kategoriach odbiorców danych i przysługujących mi praw do wglądu, uzupełniania, 

poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                           

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Lompy 

z siedzibą w Grodkowie przy ul. Morcinka 2, 49 – 200 Grodków reprezentowana przez Dyrektora Szkoły; 

2) inspektorem ochrony danych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie jest 

Radca Prawny Pan Marcin Wilczek, e-mail. dziadkiewicz.kancelaria2@onet.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań wynikających                   

z prawnych obowiązków ciążących na Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy                        

w Grodkowie, w tym celów statutowych Szkoły, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres kształcenia dziecka w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie, a po zakończeniu kształcenia do czasu cofnięcia 

przez Panią/Pana zgody; 

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo                   

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak w celu należytego kształcenia 

dzieci, a w efekcie wypełniania prawnych obowiązków ciążących na Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 

im. Józefa Lompy w Grodkowie, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, konsekwencją                 

zaś niepodania danych osobowych będzie niewykonanie czynności  w wyżej wymienionym zakresie. 

 

 

 

Grodków, ...................................................                         ............................................................................. 
                                             (data)                                                                         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 


