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…………………………………………………………               
   (imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych kandydata)    (data przyjęcia zgłoszenia – wypełnia pracownik) 

 

…………………………………..…………………….. 

 

………………………………………………………… 
 (adres do korespondencji)            

 

  Dyrektor  

Szkoły Podstawowej w Nockowej 

      Nockowa 1  39-124 Iwierzyce 

ZGŁOSZENIE 

do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego w obwodzie  

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej 

 

Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów) 

 

 

Istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka1:     tak         nie  

1) ……………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………….……. 

3) ……………………………………………………………………………………………….……… 

 

  

 …………………......................................................................... 

    (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych kandydata) 

 

 

 

 

                                                 
1 Zgodnie z art. 155 ustawy Prawo Oświatowe w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym 

w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placówce, o której mowa 

w art. 2 pkt 8, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, 
szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

 

  -   -     

1. Imię/imiona i nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. 

PESEL kandydata 
(w przypadku braku PESEL serię i numer 

paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość) 

 

4. 
Imię/Imiona i nazwiska rodziców 

(opiekunów) kandydata 

Matki  

Ojca  

6. 

Adres poczty elektronicznej 

i numery telefonów 

rodziców kandydata o ile je 

posiadają 

Matki 
Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

Ojca 
Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  
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Oświadczenie rodzica dokonującego zgłoszenia 

Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

……………………… ….………………............................................................... 
(data) (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych kandydata) 

 

 

 

 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata2 

 

Oświadczam, że adresami zamieszkania są: 

Adres zamieszkania kandydata  

Adres zamieszkania matki 

kandydata 
 

Adres zamieszkania ojca kandydata  

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

     ……….......................................................................... 

      data, czytelny podpis składającego oświadczenie  

 

 

                                                 
2 Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata  

i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składania fałszywych oświadczeń. 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia 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 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO 

 

INFORMUJEMY, ŻE:  

 
1. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest Szkoła Podstawowa w Nockowej - w imieniu, której 

działa Dyrektor, tel. 172221019, adres e-mail: nockowa1@op.pl 

2. Inspektorem ochrony danych w placówce oświatowej jest adw. Jakub Curzytek. Kontakt  

z inspektorem możliwy jest za pomocą nr tel. 692616480 lub adresu e-mail: kancelaria@adwokatcurzytek.pl 

 

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w związku  

z procedurą zgłoszenia dziecka do I klasy publicznej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 133 ustawy Prawo 

oświatowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.  

 

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych w zgłoszeniu może być:  

 uprawniony podmiot na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych,  

 organy uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.  

 

5. Dane osobowe kandydatów przyjętych będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza 

do szkoły, natomiast dane osobowe kandydatów nieprzyjętych przechowywane będą przez okres roku, chyba, że nastąpią 

przesłanki warunkujące przedłużenie tego okresu (art. 160 Ustawy Prawo Oświatowe).  

6. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata, żądania ich 

sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją uczęszczania dziecka 

do szkoły. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 

RODO.  

 

7. W ramach procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do 

wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.  

 

8. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym także profilowaniu (żadne decyzje 

dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz nie buduje się jakichkolwiek profili kandydatów). 

9. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych, dotyczące ich osoby, narusza przepisy RODO. 

10. Podanie danych zawartych w niniejszym zgłoszeniu jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia dziecka do I klasy 

publicznej szkoły podstawowej i wynika z przepisów Ustawy Prawo Oświatowe. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższej informacji dot. przetwarzania danych osobowych w związku  

z procedurą zgłoszenia dziecka do I klasy publicznej szkoły podstawowej. 

 

 

 

……………………………………  …………..…………………………..…………….. 

  data        (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 
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…………………………………………………………………………. 

           (miejscowość, dnia) 

 

 

UPOWAŻNIENIE 

 
Ja niżej podpisana/y ……………………….…….…. legitymujący się dowodem  osobistym seria ………. numer..……. 

    (imię i nazwisko rodzica) 

 

upoważniam do odbioru mojego dziecka ………………………………..………..……………………………….……………..  

          (imię i nazwisko dziecka) 

 

z …………………………………………………….…………………………………………………………………………………        

     (nazwa i siedziba placówki)   

     

1. Panią/Pana …………………………………………. legitymującego się dowodem osobistym seria …………. numer………….

  (imię i nazwisko upoważnionego)                             

Upoważnienie: obejmuje okres trwania roku szkolnego ………..………../……………..….. / okres uczęszczania dziecka do 

placówki oświatowej*; nr tel. do os. upoważnionej ……………………………………………… 

 

2. Panią/Pana …………………………………………. legitymującego się dowodem osobistym seria …………. numer………….

  (imię i nazwisko upoważnionego)                             

Upoważnienie: obejmuje okres trwania roku szkolnego ………..………../……………..….. / okres uczęszczania dziecka do 

placówki oświatowej*; nr tel. do os. upoważnionej ……………………………………………… 

 

3. Panią/Pana …………………………………………. legitymującego się dowodem osobistym seria …………. numer………….

  (imię i nazwisko upoważnionego)                             

Upoważnienie: obejmuje okres trwania roku szkolnego ………..………../……………..….. / okres uczęszczania dziecka do 

placówki oświatowej*; nr tel. do os. upoważnionej ……………………………………………… 

 

4. Panią/Pana …………………………………………. legitymującego się dowodem osobistym seria …………. numer………….

  (imię i nazwisko upoważnionego)                             

Upoważnienie: obejmuje okres trwania roku szkolnego ………..………../……………..….. / okres uczęszczania dziecka do 

placówki oświatowej*; nr tel. do os. upoważnionej ………………………………………………    

*niepotrzebne skreślić 

  

 

  

 

      ………………………………………………………………….. 

                  (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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Informacje o zbieraniu danych osobowych od osoby, której dane dotyczą 

(dla rodzica/opiekuna prawnego) 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 

osobowych) zostałem poinformowana/y, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Nockowej tel. 17 222 10 19, e-mail : nockowa1@op. 

2. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej w Nockowej jest adw. Jakub Curzytek, tel. 692 616 480, e-mail: 

kancelaria@adwokatcurzytek.pl. 

3. Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu udzielenia przeze mnie upoważnienia 

do odbioru mojego dziecka przez osobę wskazaną w upoważnieniu.  

4. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie 

przepisów prawa.  

5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania upoważnienia, a następnie przez okres wynikający  

z przepisów kancelaryjno-archiwalnych placówki oświatowej. 

6. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia upoważnienia.  

7. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.  

8. Mam prawo wniesienia skargi do PUODO w przypadku gdy uznam, że przetwarzanie dotyczące moich danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.                                   

             

   

 

 ………………………………………    ……………………………………………….…. 

            (miejscowość, data)                                 (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

mailto:kancelaria@adwokatcurzytek.pl
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Informacje o pozyskaniu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą 

(dla osoby upoważnionej) 

Oświadczam, że zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 

osobowych) zostałem poinformowana/y, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Nockowej tel. 17 7452037, e-mail: nockowa1@op 
    

2. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej w Nockowej jest adw. Jakub Curzytek, tel. 692 616 480, e-mail: 
kancelaria@adwokatcurzytek.pl; 

 

3. Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu identyfikacji osoby, która została 
wskazana, jako uprawniona do odbioru dziecka, przez rodzica/opiekuna prawnego. 

 

4. Administrator przetwarza następujące kategorie moich danych osobowych: 
a) imię i nazwisko, 
b) seria i numer dowodu osobistego, 
c) numer telefonu; 

 
5. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie 

przepisów prawa. 
 

6. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania upoważnienia, a następnie przez okres wynikający  
z przepisów kancelaryjno-archiwalnych placówki oświatowej; 

 

7. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

 

8. Mam prawo wniesienia skargi do PUODO w przypadku gdy uznam, że przetwarzanie dotyczące moich danych osobowych 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 

9. Źródłem pochodzenia moich danych osobowych jest pozyskanie informacji zawartych w upoważnieniu udzielonego przez 
rodzica dziecka; 

 

10. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
       

 

 

 

 ……………………………………    ………………………………………………….…. 
            (miejscowość, data)                        (podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka) 
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OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO3 wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych oraz mojego 

dziecka……………………………………..…………..…… przez  ……………..…………………………………….........................................................  

  (imię i nazwisko dziecka)                 (nazwa i siedziba placówki oświatowej)  

 
w celu  udostępniania danych pielęgniarce szkolnej w związku z możliwością skorzystania mojego dziecka ze świadczeń  
w formie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 
 

  ……………………………………………………….….                                         Podpisy rodziców  lub  opiekunów prawnych: 
              miejscowość, data                                                                                          

1. …………………………………………………………….. 
 

2. …………………………………………………………….. 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO4 wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka 

…………………………………………… w celu informacyjnym i promocyjnym ……………………………………………………………………….....................    

(imię i nazwisko dziecka)       (nazwa i siedziba placówki oświatowej) 

 
w tym na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy5. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym,  
iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas konkursów, spotkań, uroczystości, wycieczek i innych zbiorowych 
zgromadzeń mogą zostać umieszczone w Kronice szkolnej, tablo, na stronie internetowej szkoły, prasie lokalnej oraz 
wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach szkolnych.   
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących  i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem 
…………………………………………………………,……………………… 
                (nazwa i siedziba placówki oświatowej) 

z tytułu wykorzystywania wizerunku/głosu/wypowiedzi mojego dziecka na potrzeby  określone w niniejszym oświadczeniu. 
 
  ……………………………………………………….….                                         Podpisy rodziców  lub  opiekunów prawnych: 
              miejscowość, data                                                                                          

1. …………………………………………………………….. 
 

2. …………………………………………………………….. 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO6  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  
 
……………………………………………. przez ……………..…………………………………………………………………………………………………………….………………..       
           (imię i nazwisko dziecka)                 (nazwa i siedziba placówki oświatowej) 

 
w celu oznaczenia przyborów w tym: kubka, szczoteczki do zębów, ręcznika  oraz indywidualnej szuflady/szafki, książki, 
krzesełka, teczki na prace, worki na stroje gimnastyczne imieniem i nazwiskiem mojego dziecka. 

 
  ……………………………………………………….….                                         Podpisy rodziców  lub  opiekunów prawnych: 
              miejscowość, data                                                                                          

1. …………………………………………………………….. 
 

2. ……………………………………………………………..  
 

                                                 
3 rozporządzenie 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).   
4 rozporządzenie 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).   
5 z dnia 4 lutego 1994 roku  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.). 
6 rozporządzenie 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).   
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OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO7  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  
 
………………………………………………….. przez ……………..…………………………………………………………………………………………………………………………       
         (imię i nazwisko dziecka)                                                                                 (nazwa i siedziba placówki oświatowej) 

 

 
w celu informacyjnym umieszczenia na „Tablicy ogłoszeń” imienia i nazwiska mojego dziecka. 
 
 

 
  ……………………………………………………….….                                         Podpisy rodziców  lub  opiekunów prawnych: 
              miejscowość, data                                                                                          

1. …………………………………………………………….. 
 

2. …………………………………………………………….. 

                                                 
7 rozporządzenie 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).   
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Klauzula informacyjna  

dot. przetwarzania danych osobowych ucznia oraz rodziców/opiekunów prawnych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO8  …………………………………………………………. informuje, że: 

                                                                                                                 (nazwa placówki oświatowej) 

 

1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana jest ………………………….……………………………………….…. 

                                                                                                                 

…………………………………………………………………………………….…………………………………….…, 

 

tel: ……………..…………., e-mail: ……………………………………………………… 

 

2. Inspektorem Ochrony Danych w ………………………………………………………………………………                                       

       (nazwa i siedziba placówki oświatowej)                 

 

jest adw. Jakub Curzytek, tel. 692616480, e-mail: kancelaria@adwokatcurzytek.pl 

 
3. Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu udostępnienia danych pielęgniarce szkolnej, wizerunku na potrzeby informacyjne  
i promocyjne, umieszczenia imienia i nazwiska ucznia na tablicy ogłoszeń oraz w celu oznaczenia przyborów  
i szafki dziecka, 

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązujących przepisów prawa, 
• art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu wypełnienia zadań realizowanych w interesie publicznym. 
• art. 9 ust. 2. lit. c RODO w celu ochrony żywotnych interesów, poprzez zapewnienie bezpieczeństwa uczniom. 

 
4. Odbiorcą Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych będzie placówka oświatowa,  

do której Pani/Pana dziecko uczęszcza, mogą być nimi również podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, z którymi administrator danych zawarł umowę powierzenia 

przetwarzania danych. 

 

5. Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający  

z przepisów kancelaryjno-archiwalnych placówki oświatowej, do której Pani/Pana dziecko uczęszcza; 

 

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do 

usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych – 
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 
 

8. Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczące Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
 

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody podanie danych osobowych 
Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, 
gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 
 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  w formie profilowania. 

 
 

………………………………….…………. 
(administrator danych osobowych) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższą Klauzulą informacyjną. 

 

 ………..…………………………………………..….        Podpisy osób zapoznanych z klauzulą: 
  miejscowość, data 
 

1. …………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………….. 
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OŚWIADCZENIE RODZICÓW  
W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA 

NA LEKCJE RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku  
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach  
i szkołach (§ 1 ust. 1)z późniejszymi zmianami, niniejszym: 
 

    Wyrażam zgodę* /nie wyrażam zgody* aby mój syn/moja córka 
 

………………………………………...……………………..………………………, 
                                                            (imię i nazwisko dziecka) 
  

uczeń/uczennica szkoły podstawowej będzie*/nie będzie* uczestniczył/uczestniczyła  
w lekcjach religii w Szkole Podstawowej w Nockowej. 
 

     Podpisy rodziców/opiekunów prawnych: 
 

     ………………………………………… 
 

     ………………………………………… 
 
………………………., dnia ……………………. 
    (miejscowość) 
 
*właściwe podkreślić 
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OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO9 wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych, w tym wizerunku  
 
mojego dziecka ………………………………………….….…………. Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Gminy Iwierzyce „Kuźnia”, z siedzibą - 
  (imię i nazwisko dziecka)        
Wiercany 29, 39-124 Iwierzyce, prowadzącemu działalność wydawniczą. 
 
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, wykonane podczas konkursów, spotkań, uroczystości, wycieczek  
i innych zbiorowych zgromadzeń szkolnych mogą zostać umieszczone w prasie wydawanej przez  Stowarzyszeniu Promocji  
i Rozwoju Gminy Iwierzyce „Kuźnia”, na potrzeby prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej dot. Gminy Iwierzyce 
(gazeta „Wiadomości Iwierzyckie”). Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących  i przyszłych), w tym również  
o wynagrodzenie względem Szkoły Podstawowej w Olchowej , a także Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Iwierzyce 
„Kuźnia”, któremu udostępniono dane osobowe mojego dziecka na potrzeby określone w niniejszym oświadczeniu. 
 
 
  ……………………………………………………….….                                         Podpisy rodziców  lub  opiekunów prawnych: 
              miejscowość, data                                                                                          

1. ……………………………………………………………………………………………….. 
 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 

 
Klauzula informacyjna  

dot. udostępnienia wizerunku ucznia 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia10  informuje, że: 

                                                                                                                   

11. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej, tel: 17 222 

10 19, e-mail: nockowa1@op.pl 

12. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w  Nockowej  jest adw. Jakub Curzytek, tel. 692616480, e-mail: 

kancelaria@adwokatcurzytek.pl 
13. Dane osobowe Państwa dziecka przetwarzane będą na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu udostępnienia danych osobowych Pani/Pana dziecka, w tym także wizerunku, 
Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Gminy Iwierzyce „Kuźnia”, z siedzibą - Wiercany 29, 39-124 Iwierzyce, 
na potrzeby prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej dot. Gminy Iwierzyce, poprzez ich 
umieszczenie w prasie. 

14. Dane osobowe Państwa dziecka będą przekazywane Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Gminy Iwierzyce „Kuźnia”. 

15. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno-archiwalnych placówki 

oświatowej, do której Pani/Pana dziecko uczęszcza, a także Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Iwierzyce 

„Kuźnia”. 

16. Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do 

usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

17. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie dotyczące 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r.; 

18. Podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
19. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  w formie profilowania. 

 
 

………………………………………. 
(administrator danych osobowych) 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższą Klauzulą informacyjną. 

  
………..……………………………………..….       Podpisy osób zapoznanych z klauzulą: 

  miejscowość, data 
1. …………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………….  
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