
Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu 

 
………………………………………………                           Ustroń, dnia ………………... 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego  

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie przez Klimatyczną Szkołę Podstawową nr  2 im. Jerzego 

Michejdy w Ustroniu następujących danych osobowych dotyczących mojego dziecka: PESEL, data, miejsce 

urodzenia, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów, adres, nr telefonu, liczba członków rodziny 

w celu związanym z edukacją mojego dziecka 

 

 ……………………………………………………………………………………. 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci – imię  

i nazwisko, numer telefonu, adres – w celu umożliwienia kontaktów ze szkołą. 

 
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, o tym, że administratorem wyżej 

wymienionych  danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustroniu, o przysługujących mi na 

podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.   

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści tych danych 

osobowych oraz o prawie do ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia  oraz ograniczenia przetwarzania. 

Jednocześnie zostałam/-em poinformowany/-a o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego  

(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)  

Administrator oświadczył iż podane dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji celów 

związanych z realizacją  obowiązku ustawowego – obowiązku szkolnego. 

Podane dane będą  przetwarzane  przez okres nauki dziecka w SP2 oraz przez 5 lat od roku, w którym 

dziecko zakończyło naukę w SP2.  Dane nie będą  przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą 

wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji (w tym decyzji będących  wynikiem 

profilowania )  

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych ( Glajc Michał – iodo2@odo.ustron.pl ) 

Więcej informacji o ochronie danych osobowych w Klimatycznej Szkołę Podstawowej nr  2 im. Jerzego 

Michejdy w Ustroniu można uzyskać w szkole lub na stronie sp2.odo.ustron.pl 

 

Oświadczam również, że podałam/-em dane osobowe dobrowolnie. 

Mam świadomość, że podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

 

                                                                                                                      …………………………. 
                                        (data, czytelny podpis rodzica) 

 

ZGODA NA  WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 
1. Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na uczestnictwo mojego dziecka  

 

............................................................................................................ w zajęciach, imprezach  

i uroczystościach organizowanych przez szkołę, w których biorą udział osoby spoza szkoły, 
2. Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka  podczas zajęć, imprez  

i uroczystości organizowanych przez Klimatyczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Jerzego Michejdy  

w Ustroniu oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie go na stronie internetowej 

szkoły (www.sp2.ustron.pl), na gazetce szkolnej, szkolnym profilu FB oraz w Gazecie Ustrońskiej  

w celu informacji i promocji szkoły. 
(* ) właściwe podkreślić 
Podstawa prawna: 
USTAWA o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tekst jedn. Dz.U.2018.1000 ) 
 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 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) 
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. nr 90, poz. 880). 
 

                                                                                                                            …………………………. 

                              (data, czytelny podpis rodzica) 

mailto:iodo2@odo.ustron.pll
http://www.sp2.ustron.pl/


Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu 

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE 

RELIGII/ETYKI 
Zgodnie z§ 1 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach  

(Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 ze zm.): 
 

 

Moim życzeniem jest, aby mój syn/moja córka* 
 

..................................................................................................... ........ ...............        
                                                                   imię i nazwisko dziecka 
uczeń/uczennica klasy  ................................... 
                                  
- uczestniczył/uczestniczyła w lekcjach religii wyznania* ...................................................................... 
 

- uczestniczył/ uczestniczyła na zajęcia etyki* 
 

- nie uczęszczał/uczęszczała na żadne z powyższych*. 
 

................................................................................... 
                                                                                                        podpisy rodziców 

 

 

 
* podkreślić odpowiednie 
 

 


