………….………………………..
miejscowość, data

POTWIERDZENIE WOLI
zapisu dziecka do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Zespole Szkół Nr 3 w Przytkowicach

Potwierdzam wolę zapisu dziecka:
…………………………………………………………………………………….
(imię/imiona i nazwisko dziecka)

Numer PESEL dziecka

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Zespole Szkół Nr 3 w Przytkowicach do którego zostało zakwalifikowane do
przyjęcia.

…………………………………
podpis matki/opiekuna prawnego

…………………………………
podpis ojca/opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuje się, iż:
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

administratorem danych osobowych uczniów jest Zespół Szkół Nr 3 w Przytkowicach,
dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy,
odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa,
każdy rodzic/opiekun prawny ucznia posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,
rodzic/opiekun prawny ucznia ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa,
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@abc.pl.

Imię i nazwisko dziecka .......................................................................
Adres zamieszkania .............................................................................

Oświadczenie woli Rodziców/Opiekunów
na przetwarzanie danych osobowych uczniów

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 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)
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, przez Administratora:

Zespół Szkół Nr 3 w Przytkowicach
wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody1 na przetwarzanie danych osobowych w celach
związanych z pobytem mojego dziecka w szkole, w tym – w dzienniku zajęć szkoły oraz
w innej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody3 na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych
przez moje dziecko na stronie internetowej szkoły oraz w mediach (Internet, prasa,
telewizja).
wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody3 na wykorzystanie fotografii zawierających wizerunek,
imię, nazwisko i klasę mojego dziecka na stronie internetowej szkoły oraz w mediach
(Internet, prasa) w kronice klasowej, gazetce szkolnej.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie
wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania
szkoły.

…………..…………………………… …………..……………………………
(data, miejscowość)
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

1

…………..……………………………
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Właściwe podkreślić. Udzielona zgoda może być wycofana w formie pisemnej w dowolnym czasie.

