
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA/UCZNIA 

 Uprzejmie informujemy, że dane osobowe Pana/Pani dziecka niezbędne do realizacji 

zadań ustawowych, określonych w ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r oraz 

ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 oraz rozp. MEN dot. prowadzenia 

dokumentacji szkolnej , przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, 

opiekuńczych i wychowawczych w Szkole Podstawowej  im. Bohaterów Września 1939 r. 

w Jordanowie, nie będą udostępniane innym odbiorcom niezaangażowanym w w/w proces 

edukacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, 

ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w 

sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Przetwarzanie powierzonych przez Pana/Panią danych dziecka jest zgodne z rozporządzeniem 

w trybie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (zwanego dalej „RODO”) 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych). 

Dane zwykłe będą przetwarzane również: na stronie internetowej SP, podczas udziału w 

konkursach, olimpiadach, udziału w zawodach sportowych, imprezach szkolnych, wycieczkach 

itp., w celu promocji Szkoły  im. Bohaterów Września 1939 r w Jordanowie, przez Radę 

Rodziców, w trakcie uczestnictwa dziecka z zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

organizowanych przez Szkołę Podstawową . Dane szczególnie chronione będą przetwarzane w 

celu realizacji: zadań pielęgniarki szkolnej sprawującej pieczę nad uczniami w Szkole 

Podstawowej  w Jordanowie, dostępu do orzeczeń i opinii poradni psychologicznej – 

pedagogicznej. 

1. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją 

o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie ich poprawiania. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

…………………………………………………… przez administratora danych: Szkołę 

Podstawową  im. Bohaterów Września 1939 r w Jordanowie, z siedzibą przy ul. Kolejowej 7 

oraz ul. Konopnickiej 2 , tel.: 182675531 / 182675690. Zgoda dotyczy całego cyklu kształcenia. 

3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ………………………………................... 

 

 


