
     ……………………..……………….
        (miejscowość i data)

……………………………………………….
(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

……………………………………………….
(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody przez rodzica na przetwarzanie danych osobowych własnych
 
i dziecka ………………………………

            (imię dziecka)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 - (zw. RODO) oraz ustawy z 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) - wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych i mojego dziecka przez Salezjański Zespół Szkół Publicznych im. 
św. Dominika Savio w Zabrzu; ul. Niepokólczyckiego 31; 41-813 Zabrze  w celu realizacji zadań 
oświatowych i innych czynności związanych ze statutową działalnością szkoły. 

Przetwarzane przez szkołę moich danych osobowych, obejmujących imiona, nazwisko, adres 
zamieszkania, nr PESEL, adres do korespondencji, nr telefonu, adresy e-maili, wizerunek, twórczość
artystyczną (dalej: „Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego”) w celach związanych z 
identyfikacją mojej osoby, kontaktów ze mną, w tym prowadzenia przez szkołę korespondencji we 
wszystkich sprawach dotyczących małoletniego/małoletniej, gromadzenia i zabezpieczenia 
pochodzących ode mnie oświadczeń woli dotyczących małoletniego/małoletniej związanych w 
jakikolwiek sposób z działalnością szkoły oraz instytucji przyszkolnych, a także w celach 
związanych z dokumentowaniem i utrwalaniem wydarzeń z moim udziałem w charakterze 
rodzica/opiekuna prawnego małoletniego/małoletniej, jako ucznia szkoły oraz dla promocji i 
działalności szkoły.

1. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica i dziecka jest dobrowolne.
2.  Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką przetwarzamy na 

podstawie przepisów prawa regulujących system oświaty i ich podanie jest obowiązkowe w 
zakresie w jakim realizujemy nałożone na nas obowiązki prawne.

3. Administratorem danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka jest Salezjański 
Zespół Szkół Publicznych im. św. Dominika Savio; ul. Niepokólczyckiego 31; 41-813 Zabrze.
4. W sprawach związanych z danymi rodzica lub dziecka proszę kontaktować się z 
administratorem danych osobowych na adres e-mail: salezjanie1@op.pl, w temacie proszę zapisać:
„Dane osobowe RODO oraz imię i nazwisko”.
5. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka mogą być udostępniane: dostawcom 
elektronicznych narzędzi wspomagających proces edukacji oraz organom, którym jesteśmy 
zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa.

6. Dane będą przechowywane przez okres obecności dziecka w szkole, a następnie w ich części 
obowiązkowej przekazane do archiwum.

mailto:salezjanie1@op.pl


7.  Rodzic ma prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, ma prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8.  Rodzic ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania zgody na 
dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych oraz dziecka.

9.  Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do 
momentu wycofania zgody.

10.  Rodzic ma prawo do przenoszenia danych osobowych swoich oraz dziecka.
11.  Rodzic ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych

osobowych oraz dziecka przez szkołę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

…………….………………………….  ………………………..…………………
     (data, podpis rodzica)  (data, podpis rodzica)


