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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

 
Oświadczenie woli 

 
 
             My niżej podpisani ….…………………………………………………………………………………………………….. 

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

                                                                                       imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych 
 

 
składamy oświadczenie woli w zakresie przetwarzania danych osobowych naszego 
niepełnoletniego dziecka …………………………………………………………………………………………… 
                                                                                       imię i nazwisko dziecka 
 

w zakresie przetwarzanych danych takich jak: imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, 
obywatelstwo, PESEL dziecka oraz imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów, adres 
zamieszkania dziecka i rodziców/prawnych opiekunów, numer telefonu rodziców/prawnych 
opiekunów, adres email ucznia i rodziców/prawnych opiekunów oraz wizerunek dziecka na cały 
etap szkolny. 
 

Proszę zaznaczyć ( *niewłaściwie skreślić): 
 
Czy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka w celu 
rekrutacji do szkoły? 

TAK  /  NIE 
 

Czy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka w celu 
prowadzenia strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 6  w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 
6 w Kaliszu? 

TAK  /  NIE 
 
Czy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka w celu 
prowadzenia Facebook’a Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 6 w 
Kaliszu ? 
 

TAK  /  NIE 
Czy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka w celu  
realizacji projektów/ wymian uczniowskich? 

  TAK  /  NIE 
 

Czy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka w celu działań 
promocyjnych, w tym prowadzenia kroniki szkolnej ( prasa i inne media)? 

TAK  /  NIE 
 

Czy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka w celu udziału 
w wycieczkach, imprezach i innych wydarzeniach szkolnych i publikowanie informacji o tych 
wydarzeniach? 

TAK  /  NIE 
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Klauzula  informacyjna 
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)     

informuję, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 6 z siedzibą w Kaliszu, ul. 

Chełmska 18 tel: 62 7670229, mail: sp6@um.kalisz.pl 

2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych a także egzekucji 
przysługujących praw, można kierować do powołanego przez Administratora Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu: iod.szkola@wp.pl  

3. Dane osobowe Pani/Pana/ucznia będą przetwarzane na podstawie: 

a.  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych 
i wychowawczych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 910) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197)  

b. art. 6 ust. 1. lit. a) RODO, w celu promocji działalności szkoły, osiągnięć i umiejętności 
ucznia za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) 

4. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w 
dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem 

5. Pani/Pana/ucznia dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą 
przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z 
przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora 
(Rzeczowy Wykaz Akt). 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia 
zgody 

7. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa 

8.  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych  

9. Podanie danych osobowych w pkt. 3 a jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze 
względu na przepisy prawa oświatowego, natomiast w pkt 3 b jest dobrowolne. 

 

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

…………………………………………………………………………………………………………………. 
  data i podpisy  rodziców/ opiekunów prawnych 

 

 
 


