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Szkoła podstawowa 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

 

ZGODA NA OPRACOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Niniejszym ja,..............................................................................................(imię i nazwisko) jako 

  

przedstawiciel ustawowy dziecka/ucznia (imię i 
nazwisko…………………………………………… 

 

w y r a ż a m     z g o d ę 

na opracowywanie danych osobowych 
 

przez administratora danych osobowych, którym jest Szkoła 
Podstawowa.............................................,  

z siedzibą w……………………………………………………………………………………..., (w 
dalszej części zwana Administratorem), na opracowywanie następujących danych osobowych o 
moim dziecku w znaczeniu rozporządzenia europejskiego RODO i dyrektywy szkoły w sprawie 
RODO: 

› imię, nazwisko dziecka/ucznia, 

› zdjęcie (portret) dziecka/ucznia, 

› rejestracja dźwiękowa, 

› rejestracja wideo, 

› dokumenty i inne sposoby wyrażania charakteru osobistego - prace plastyczne, prace 
stylistyczne, wystąpienia muzyczne tworzone przez dziecko/ucznia, 

› dane kontaktowe przedstawicieli ustawowych dla celów organizacji wychowania i 
kształcenia w szkole, placówce szkolnej (świetlica szkolna, stołówka szkolna) – e-mail, 
numer telefonu, strona z dostępem do danych 

› dane kontaktowe przedstawicieli ustawowych nie będące w zgodzie z adresem 
dziecka/ucznia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu), 

› zakład ubezpieczający dziecko/ucznia – ze względu na komunikację w ramach BHP, 

› stan zdrowia dziecka. 

Dane osobowe będą opracowywane przez okres kształcenia dziecka/ucznia w szkole, przez który 
przedstawiciel ustawowy dziecka wyraża zgodę na opracowywanie danych osobowych. 

Wyrażam swoją wyraźną i nieprzymusową zgodę z powyższym opracowywaniem danych 
osobowych. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie mogę ją 
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wycofać, a mianowicie wysyłając e-mail pod adres…………………….cz, stronę z dostępem do 
danych Administratora ID ………………. lub w formie listownej na powyższy adres siedzimy 
Administratora.  

 

Oświadczam, iż jestem świadomy/a, że zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych mam 
prawo: 

› w każdym momencie cofnąć zgodę, 

› zażądać informacji, które z danych osobowych są opracowywane na podstawie zgody, 

› żądać wyjaśnienia w sprawie opracowywania danych osobowych, 

› zażądać dostępu do wspomnianych danych i zażądać ich aktualizacji, korekty lub 
uzupełnienia, 

› zażądać skasowania wspomnianych danych, 

› zażądać ograniczenia opracowywania danych osobowych, 

› w razie wątpliwości w sprawie przestrzegania obowiązków związanych z opracowywaniem 
danych osobowych zwrócić się do Administratora lub ze skargą do Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (www.uoou.cz). 

Następnie potwierdzam, iż zostałem/łam pouczony o tym, że jeśli stwierdzę lub będę miał/a 
podejrzenia, że Administrator lub podmiot opracowujący opracowuje dane osobowe, niezgodnie z 
ochroną życia prywatnego i osobistego podmiotu danych lub niezgodnie z ustawą, w szczególności 
jeśli dane są niedokładne z uwzględnieniem celu ich opracowywania, mam prawo zażądać od 
Administratora lub administrującego, aby zmienił powstały w ten sposób stan. 

Podpisując niniejszy dokument stwierdzam, iż inne osoby uprawnione do pełnienia 
odpowiedzialności rodzicielskiej oraz prawa przedstawiciela ustawowego (np. drugi przedstawiciel 
ustawowy) zostały zapoznane z wyrażeniem takiej zgody i również wyrażają z nią zgodę. 

Więcej informacji o sposobie pracy Administratora z danymi osobowymi, można znaleźć w 
dokumencie oświadczenie o ochronie danych osobowych. Dokument jest dostępny w formie 
elektronicznej na wymienionych wyżej stronach internetowych Administratora lub w formie 
drukowanej w budynku siedziby Administratora, w sekretariacie szkoły. Funkcję pełnomocnika ds. 
ochrony danych osobowych, wykonuje…………………………., osoba wyznaczona do 
prowadzenia rozmów w imieniu pełnomocnika:………………  tel.: …………………………….., 
e-mail: ……………………………………………………… 

 

 

 
 
  imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego   podpis przedstawiciela 
ustawowego 

(drukowanym pismem) 

http://www.uoou.cz/

