
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

 

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………...… 

Imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki……………………………………………………… 

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna………………………………………….…………… 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych mojego dziecka           
przez administratora danych Szkołę Podstawową im. Marii Zientary-Malewskiej        
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach z siedzibą w Dywitach, ul. Spółdzielcza 4,         
REGON 000586721. 

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

 

………………………..…………………………………………………… 
(data,  podpis matki/prawnej opiekunki) 

………………………..…………………………………………………… 
(data, podpis ojca/prawnego opiekuna) 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)               
2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że: 

  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marii         
Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach; 

2. inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej         
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach jest Pan Michał Karwowski, numer        
telefonu: (+48) 89 512 01 26, adres e-mail: m.karwowski@zsdywity.pl; 

3. dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji           
procesu edukacyjnego na podstawie art. 6, ust 1, pkt c. RODO („przetwarzanie jest             
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”); 

4. odbiorcą danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą zaufani odbiorcy,          
m.in: Urząd Gminy w Dywitach, Ośrodek Zdrowia w Dywitach, Kuratorium Oświaty           



w Olsztynie, Okręgowa Komisja Egzaminazyjna w Łomży, Ministerstwo Edukacji         
Narodowej, dostawcy usług IT, w tym dziennika elektronicznego, hostingu strony i           
poczty elektronicznej; 

5. przetwarzamy następujące dane Państwa oraz Państwa dziecka: imiona, nazwisko,         
nazwisko panieńskie matki, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, adres          
zameldowania, PESEL, w przypadku braku PESEL, serię i numer paszportu lub           
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, nr dowodu osobistego, informacje        
o wyznaniu religijnym, opinie i orzeczenia wydane przez poradnie        
psychologiczno-pedagogiczne, orzeczenia o niepełnosprawności, informacje o stanie       
zdrowia; 

6. dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres          
procesu edukacyjnego dziecka oraz przez następnych pięćdziesiąt lat; 

7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich           
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu,       
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem             
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych          
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących         
Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych         
z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. dane Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w sposób         
zautomatyzowany. 

 


