
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA W SZKOLE 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA 

[  ] TAK [  ] NIE Wyrażam zgodę na robienie zdjęć i filmowanie mojego dziecka w 
szkole (w czasie zajęć i imprez okolicznościowych) oraz na umieszczanie zdjęć i filmów na 
stronie internetowej szkoły w celu prowadzenia kroniki szkolnej. 

[  ] TAK [  ] NIE Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka w czasie sesji 
zdjęciowych organizowanych na terenie szkoły w celu stworzenia grupowego albumu 
fotograficznego 

*Informacje o sesji będą podane rodzicom z tygodniowym wyprzedzeniem. O zakupie zdjęć 
decyduje rodzic. 

[  ] TAK [  ] NIE Wyrażam zgodę na publikowanie danych osobowych mojego dziecka 
w postaci Imienia i Nazwiska oraz grupy szkolnej na stronie internetowej szkoły w przypadku 
udziału dziecka w konkursach, turniejach i innych wydarzeniach kulturalnych w celu 
prowadzenia kroniki szkolnej 

[  ] TAK [  ] NIE Wyrażam zgodę na publikowanie danych osobowych mojego dziecka 
w postaci Imienia i Nazwiska oraz grupy szkolnej na stronie internetowej szkoły oraz na 
terenie szkoły na pracach plastycznych w celu prowadzenia kroniki szkolnej oraz promocji 
placówki 

 

 

 



 

W związku z Rozporządzeniem 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 zgodnie z Art. 13: 

a) Administratorem Pana/Pani dziecka danych osobowych jest  
Szkoła Podstawowa w Tuplicach z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1, 68-219 Tuplice 

b) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować na adres e-mail: iod@ 
tuplice.pl lub na adres Administratora 

c) Dane osobowe Pana/Pani dziecka  będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji statutowych zadań 
dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i prowadzenia kroniki w placówce. 

d) Pana/Pani/ dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez 
okres edukacji dziecka w naszej placówce oraz zgodnie z aktualnymi przepisami 
archiwalnymi),  

e) Posiada Pan/Pani  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania. 

f) Posiada Pan/Pani  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem 

g) Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku mogą być przekazywane 
uprawnionym do tego podmiotom takim jak fotograf, oraz operator strony internetowej 

h) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dziecka dane osobowe 
przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

i) Podanie danych osobowych jest dobrowolne 


