
 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

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

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

Adres …………………………………………………………………………………………………… 

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

Oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem 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 RODO – Dz.Urz. UE L            
119.s.1) 

wyrażam zgodę                  TAK                                 NIE 

 

na przetwarzanie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem, ul. Słoneczna 1,           
34-500 Zakopane danych osobowych, zwany dalej „szkołą”: 

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………… 

Adres ……………………………………………………………………………………………………. 

 

ucznia, którego jestem opiekunem prawnym, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji            
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz realizacji zajęć        
specjalistycznych, a także kontynuacji nauki. 

wyrażam zgodę                  TAK                                 NIE 

 

na publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska mojego dziecka na stronie internetowej            
szkoły, na szkolnym profilu Facebook, na tablicach osiągnięć znajdujących się w budynku            
szkoły oraz w mediach, a także informacji o okolicznościach i powodach publikacji tego             
wizerunku. 

 Administratorem danych osobowych: uczniów i ich rodzin jest Zespół  Szkół 
Ogólnokształcących w Zakopanem ul. Słoneczna 1, kontakt: e – mail: lo.balzer@gmail.com 
tel. 18 20 146 20  
Kontakt z Inspektorem ochrony danych  szkoły jest możliwy poprzez adres e – mail: 
iod.balzer@gmail.com  tel.18 20 146 20  
 
Szkoła informuje, że: 

1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontynuacji nauki. 
 

mailto:lo.balzer@gmail.com
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2. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania. 

 
3. Dane mogą być udostępniane przez szkołę podmiotom upoważnionym do uzyskania 

informacji na podstawie przepisów Prawa Oświatowego (  Ustawa o Systemie 
Oświaty). 
 

4. Dane mogą być udostępniane przez szkołę na wniosek organu prowadzącego, którym 
jest Starostwo Powiatowe w Zakopanem oraz Kuratorium Oświaty. 
 

5. Dane mogą być udostępniane przez szkołę po uzyskaniu odrębnych zgód na 
uczestnictwo w konkursach/wyjazdach/wycieczkach/spotkaniach/zawodach 
sportowych/imprezach/programach edukacyjnych, profilaktycznych itp. podmiotom 
będącym organizatorami. 
 

6. Informujemy, iż dane osobowe Państwa dziecka nie będą przekazywane żadnym 
odbiorcom danych. 
 

7. Dane osobowe Państwa dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i 
nie będą profilowane. 
 

8. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt a) i zgodnie z treścią 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 
 

9. Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki. Po           
zakończeniu nauki wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą         
przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa. Brakowanie        
dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym. 
 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym 
do kontynuowania nauki przez ucznia w szkole. 
 

11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż            
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego        
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016. 

 

 

……………………………………… …………………………………… 
data i podpis rodzica/prawnego opiekuna data i podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 


