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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
ORAZ UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU 

 
 
 

_________________________________________                                      _______________ 
                   Imiona i nazwisko ucznia                 klasa 
 
 

Lp. Zakres danych Cel przetwarzania Odbiorcy lub kategorie 
odbiorców danych 

1. Imiona i nazwisko dziecka,  
zdjęcia indywidualne,  
zdjęcia grupowe, nagrania 
audiowizualne. 

Promocja szkoły. Publikacje tradycyjne, 
kronika szkolna i klasowa, 
strona www szkoły,               
kanał szkoły YouTube,                     
profil szkoły Facebook,                  
prasa lokalna, prasa 
ogólnokrajowa, środki 
przekazu audiowizualnego, 
inne media. 

2. Imiona i nazwisko dziecka, 
PESEL, data urodzenia, 
miejsce zamieszkania. 

Realizacja zadao 
ponadprogramowych. 

Firmy ubezpieczeniowe, 
organizatorzy i 
współorganizatorzy wycieczek, 
zawodów sportowych, 
konkursów, dowozów oraz 
wszelkich innych imprez, 
pielęgniarka szkolna (NFZ). 

3. Imiona i nazwisko, numer 
telefonu rodzica/opiekuna 
prawnego. 

Zapisywanie w dziennikach 
lekcyjnych, innych dziennikach, 
bazie uczniów numerów 
telefonów i wykorzystywanie ich  
w nagłych przypadkach. 

Nauczyciele oraz pracownicy 
administracji Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w Środzie 
Wielkopolskiej. 

 

 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych swojego dziecka oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
Ja, niżej podpisana/ny oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Podstawowej Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej,  

ul. 20 Października 2, 63-000 Środa Wielkopolska i zgodnie z Rozporządzeniem 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 (określane jako „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, udostępnianie wizerunku oraz wytworów mojego dziecka na czas nauki w Szkole 

Podstawowej Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej.       

 
 

____________________      ______________________________ 

data              czytelny podpis rodzica                                            
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH NA PODSTAWIE UDZIELONEJ ZGODY 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 

(określane jako „RODO”) informuję, iż:  

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 3  

w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, ul. 20 Października 2, 63-000 Środa 

Wielkopolska; telefon 61 285 80 47, e-mail: szkola-3@sp3sroda.edu.pl 

 
2. Na Inspektora ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej 
powołano Marka Nowaka, z którym można kontaktowad się przez e-mail: iod@lesny.com.pl  
 
3. Dane osobowe, wizerunek oraz wytwory Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu  promocji 
szkoły oraz realizacji zadao ponadprogramowych w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust.1 lit. a) 
RODO). 
 
4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa na podstawie stosownych aktów 

prawnych.  

 
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do paostwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 
6. Przysługuje Pani/Panu w każdym momencie prawo dostępu do treści danych osobowych swojego 

dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Dane osobowe, wizerunek oraz wytwory Pani/Pana dziecka będą wykorzystywane przez okres 

nauki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie 

danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu udostępniania  
i wykorzystania wizerunku oraz wytworów dziecka. W przypadku braku wyrażenia zgody na ich 
przetwarzanie nie będzie możliwe ich przetwarzanie w celu promocji szkoły oraz realizacji zadao 
ponadprogramowych. 
 
10. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą podlegad zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. 
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