Domaradz…….…...2022
(miejscowość, data)
………………………………………………………
(Imię i nazwisko rodzica)

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody przez rodzica na przetwarzanie danych osobowych własnych i dziecka
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.
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
moich i mojego dziecka
……………………………. uczennicy/ucznia klasy ……..
(imię i nazwisko)
przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu w zakresie celów dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych realizowanych przez szkołę w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) takich, jak prowadzenie ewidencji
uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego,
prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, oraz w celu żywienia uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych,
wypożyczania książek z biblioteki szkolnej, prowadzenia świetlicy szkolnej, oraz promocji szkoły i gminy tj.
wykorzystanie wizerunku mojego dziecka poprzez umieszczanie zdjęć w mediach społecznościowych, prasie, telewizji,
na stronie internetowej szkoły i gminy oraz na broszurach, plakatach, ulotkach, gazetkach oraz tablicach powyższej
placówki.
Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu:
• imię i nazwisko,
• klasa do której uczęszcza uczeń
• data i miejsce urodzenia,
• adres zamieszkania i adres zameldowania,
• numer PESEL,
• numer telefonu i adres mailowy,
• wizerunek dziecka
1. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica i dziecka jest dobrowolne,
ale niezbędne w celu realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez szkołę.
2. Administratorem danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Domaradzu.
3. W sprawach związanych z danymi rodzica/opiekuna lub dziecka proszę kontaktować
się z Sekretariatem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu (tel.: 13 43 47 470).
4. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka mogą być udostępniane organom umocowanym do ich
pozyskania na mocy prawa powszechnie obowiązującego.
5. Dane będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie usunięte.
6. Rodzic/opiekun prawny ma prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, ma prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Rodzic ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania zgody
na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych oraz dziecka.
8. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce
do momentu wycofania zgody.
9. Rodzic ma prawo do przenoszenia danych osobowych swoich oraz dziecka.
10. Rodzic ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych osobowych
oraz dziecka za pośrednictwem Dyrektora Szkoły1 lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 2.
11. Podanie przez rodzica/opiekuna prawnego swoich prawidłowych danych osobowych i dziecka jest warunkiem
realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez szkołę.
15.09.2021 ........................................
(data, podpis rodzica)

1

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Domaradzu, Domaradz 349, 36-230 Domaradz

2

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Klauzula informacyjna RODO dla rodziców i uczniów
Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2 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, dalej jako: Rozporządzenie
2016/679 lub RODO, informujemy, że:
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administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu (36-230),
(dalej jako: Szkoła/Administrator);
w Szkole wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail
merit.inspektor.rodo@gmail.com lub na przesyłając korespondencję na adres Szkoły z dopiskiem „IOD”;
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz w uzasadnionych przypadkach art. 9 ust.
2 lit. b Rozporządzenia 2016/679 w celu realizacji obowiązku nauki (w oparciu o przepisy prawa: ustawa o
systemie oświaty i ustawa prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi);
odbiorcami danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie
obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą
działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie
z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;
dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa;
posiada Pani/Pan:
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18
Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
Rozporządzenia 2016/679,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna
Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu:
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do usunięcia danych
z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych wynikającego z wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze;
podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych;
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, udostępniamy dane
wyznaczonego inspektora ochrony danych: Ewa Gawron, e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com.

…………………………………………………..
Podpis osoby, której dane są przetwarzane
lub opiekuna prawnego

…………………………………………………..
Podpis Administratora

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu w świetle przepisów prawa (Rozporządzenie 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 , tzw. „RODO”) jest administratorem Państwa danych osobowych.
Inspektorem ochrony danych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu jest Pani Ewa Gawron, kontakt
mailowy: merit.inspektor.rodo@gmail.com.
Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przekazania poniższych informacji (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2
ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.):
Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
1. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:
 przepisy prawa (art. 6 1c RODO) – są to ustawy: o systemie oświaty, Prawo oświatowe, o systemie informacji
oświatowej, o samorządzie gminnym (art. 9a) oraz akty wykonawcze do tych przepisów w tym: przyjęcia
dziecka/Ucznia do szkoły, realizacji zadań oświatowych, zapewnienia bezpieczeństwa dziecka/Ucznia w czasie
pobytu w szkole jak i zabezpieczenia mienia szkoły, umożliwienia dziecku/Uczniowi korzystania z pełnej oferty
szkoły,
 Państwa zgoda (art. 6 1a RODO) – np. pobierana przy okazji przetwarzania wizerunku Państwa dziecka/Ucznia
lub innych danych umieszczanych na stronie internetowej szkoły i facebooku szkoły oraz na stronach
internetowych Gminy Domaradz w celu zaprezentowania osiągnięć uczniów, udziału w konkursach, zawodach
sportowych, imprezach kulturalnych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów prawa.
2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz okres nauki, zgodnie z ustawą o
systemie oświaty, a także z odrębnych przepisów (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
3. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału
człowieka.
4. Do zrealizowania wymienionych wyżej celów wymagamy danych, które pomogą nam Państwa zidentyfikować
oraz danych o rozwoju psychofizycznym i stanie zdrowia dzieci. Podanie niezbędnych danych jest obowiązkiem
ustawowym (wynika z odrębnych przepisów).
5. Do Państwa danych mają dostęp placówki Medyczne NZOZ Przychodnia Nova oraz Ośrodek Zdrowia w
Domaradzu w zakresie realizacji właściwej opieki zdrowotnej na podstawie podpisanej umowy powierzenia
danych, Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia NNW.
6. Do Państwa danych ma dostęp firma LIBRUS z o.o. (al. Korfantego 193 , 40-153 Katowice) na podstawie
podpisanych umów powierzenia danych. Firma ta obsługuje nasze systemy informatyczne lub udostępnia nam
narzędzia informatyczne.
7. Nie pozyskujemy danych z innych źródeł, niż tylko od Państwa. Nie będziemy przekazywali tych danych poza
EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).
8. Mogą Państwo złożyć do nas wniosek, dotyczący danych osobowych, o:
 dostęp do swoich danych,
 sprostowanie danych,
 ograniczenia przetwarzania
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo,
że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym zgodnie z ustawą o systemie oświaty i
wydanych do niej aktów prawnych, a w pozostałym zakresie dobrowolne.
W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych można kontaktować się pod adres mailowy
merit.inspektor.rodo@gmail.com lub korespondencję kierować na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Domaradzu, 36-230 Domaradz 349

…………………………………………………..
Podpis osoby, której dane są przetwarzane
lub opiekuna prawnego

…………………………………………………..
Podpis Administratora

