………………….

Pszów, dnia ........................

Pieczęć szkoły

OŚWIADCZENIE
Dane o uczniu:
Imię (imiona) i nazwisko ucznia, KLASA ............................................................................................
Data i miejsce urodzenia: ......................................................................................................................
PESEL : .............................................................................................................................................
Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów):
Imię i nazwisko matki: .....................................................................................................................
Imię i nazwisko ojca: .......................................................................................................................
Adres zamieszkania ucznia :.............................................................................................................
......... – …….......... ............................................................................
kod pocztowy

Adres zameldowania rodziców: .......................................................................................................
.......... – ................ .............................................................................
kod pocztowy

Telefony kontaktowe rodziców (prawnych opiekunów):
matki:...................................................................................................................
ojca: ....................................................................................................................
Adresy poczty elektronicznej rodziców: ……………………………………..…….………………

W razie zmian danych podanych powyżej zobowiązuję się zawiadomić o tym fakcie szkołę
w terminie 7 dni, od zmiany tych danych
....................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA I PRAC TWÓRCZYCH DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego syna/córki/podopiecznego
zarejestrowanych podczas realizacji: konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości szkolnych, w mediach: Internecie, prasie,
telewizji, gazetkach szkolnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko
i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie. Oświadczenie moje ważne jest na cały cykl
kształcenia mojego dziecka w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszowie.
Udzielam również nieodpłatnej, wyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na publikację/prezentację w wydawnictwach
drukowanych, w Internecie oraz na terenie szkoły i miasta prac wytwórczych autorstwa mojego dziecka lub zgłoszonych do konkursów
oraz wrażam zgodę na przetwarzanie i publiczne podanie danych osobowych (imię i nazwisko, szkoła i wiek) w celach związanych
z konkursem/wystawą/prezentacją.
Równocześnie wyrażam zgodę na przekazanie prac mojego dziecka Szkole Podstawowej nr 1 w Pszowie oraz na ich sprzedaż w celach
charytatywnych lub zasilenia konta Rady Rodziców.

……………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
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KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Działając w wykonaniu obowiązku informacyjnego określone w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwanego dalej skrótowo „RODO” poniżej podajemy
informacje, które umożliwią poznanie podstawowych danych związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy
o kontakt z nami w celu uszczegółowienia lub wyjaśnienia poniższych informacji.
OZNACZENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH – PODMIOTU, KTÓRE ZEBRAŁ PANI/PANA DANE OSOBOWE
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszowie reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie
z siedzibą: ul. Romualda Traugutta 12, 44-370 Pszów
OZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH I SPOSOBU KOMUNIKACJI Z INSPEKTOREM
Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszowie jest pan Aleksander Kloc. Może Pan/Pani skontaktować się z inspektorem za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@pszow.pl, pod numerem telefonu 504 777902 lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Poniżej podajemy Pani/Panu cele przetwarzania danych osobowych. Informacja ta ma umożliwić poznanie Pani/Pana dla jakich celów dane są zbieranie i poddawane dalszemu procesowi
przetwarzania. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana oraz ucznia dane osobowe:
 w celu wypełniania obowiązków wynikających z ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.(t.j. Dz.U.2018.996 z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO
 w celu wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz.U.2017.2198) na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO
 w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i c) RODO
PRAWO DO SPRZECIWU/WYCOFANIA ZGODY
 Przysługuje Pani/Panu, w dowolnym momencie prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jeśli podstawą ich przetwarzania była zgoda - art. 6 ust. 1 lit a)
RODO. W przypadku wycofania zgody przetwarzanie danych w tym celu stanie się niedopuszczalne i zostanie przez nas zaprzestane.
 W przypadku wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach gdzie na administratorze ciąży obowiązek prawny do przetwarzania tych danych wniosek
pozostanie nieskuteczny.
 Wycofanie zgody nie wiąże się z koniecznością poniesienia jakiejkolwiek opłaty [jest bezpłatne] i może być wykonane poprzez: złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie
administratora w formie tradycyjnej

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana oraz ucznia dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki w oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Pani/Pana oraz ucznia danych osobowych mogą być:
 Organy i podmioty uprawnione do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie prawa
 Podmioty, za pośrednictwem których administrator wykonuje czynności oraz podmioty wspomagające administratora przy wykonywaniu działalności takie jak firmy prawnicze, firmy
księgowe, firmy informatyczne itp.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Pana następujące prawa:
 Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich kopii. Zasady i tryb realizacji tego prawa są szczegółowo uregulowane w art. 15 RODO;
 Prawo do sprostowania [poprawiania] swoich danych osobowych. Zasady i tryb realizacji tego prawa są szczegółowo uregulowane w art. 16 i 19 RODO;
 Prawo do usunięcia danych osobowych [prawo do bycia zapomnianym]. Zasady i tryb realizacji tego prawa są szczegółowo uregulowane w art. 17 i 19 RODO;
 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zasady i tryb realizacji tego prawa są szczegółowo uregulowane w art. 18 i 19 RODO;
 Prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zasady i tryb realizacji tego prawa są szczegółowo uregulowane w art. 21 RODO;
 Prawo do przenoszenia danych osobowych. Zasady i tryb realizacji tego prawa są szczegółowo uregulowane w art. 20 RODO;
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Warunki i tryb korzystania ze środków ochrony prawnej są szczegółowo
uregulowane w Rozdziale VIII RODO.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się
w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
Oświadczam że zapoznałem się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

……………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
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