
Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających imię i nazwisko mojego dziecka w celu 

publikacji przez Szkołę Podstawowa im. C. k. Norwida w Zakręcie prac, osiągnięć i wyróżnień uczniów na 

stronie internetowej szkoły, stronie internetowej gminy Wiązowna, w prowadzonych przez szkołę mediach 

społecznościowych oraz prasie lokalnej zgodnie 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781. 

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

(Imię i nazwisko dziecka) 

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

(data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 

Oświadczenie zgody na przetwarzanie wizerunku 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas działań 

związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych realizowanych przez Szkołę 

Podstawową im. C. K. Norwida w Zakręcie w celu promocji szkoły oraz prezentacji prac, osiągnięć i 

wyróżnień uczniów na stronie internetowej szkoły, na stronie internetowej gminy, w prowadzonych przez 

szkołę mediach społecznościowych oraz w prasie lokalnej zgodnie z art.81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2017 r. poz.880).  

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

(Imię i nazwisko dziecka) 

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

(data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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)  

publ. Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. C. k. Norwida w Zakręcie, ul. 

Szkolna 11, 05-077 Warszawa reprezentowana przez Dyrektora. Ze szkołą można kontaktować się 

telefonicznie pod numerem tel. 22 7733979, pisemnie na adres siedziby administratora lub pocztą 

elektroniczną pod adresem: sekretariat@szkola-zakret.pl. 

2. Z Inspektorem Danych Osobowych można się kontaktować pod adresem email: 

iod.oswiata@wiazowna.pl lub listownie na adres korespondencyjny administratora. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania edukacji dziecka lub wycofania zgody   

na przetwarzanie. 

4. Podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. A RODO oraz art.81 ust 1. Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

5. Dane osobowe zostaną opublikowane w mediach określonych w treści oświadczenia.  

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych 

7. Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku   

jest dobrowolne i może być wycofane w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

mailto:sekretariat@szkola-zakret.pl
mailto:iod.oswiata@wiazowna.pl

