Dąbrówka Tuchowska dn. ………….

……………………………………………………
……………………………………………………
(imię i nazwisko obojga rodziców/prawnych opiekunów)

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Działając jako rodzic/opiekun prawny dziecka
………………………………………………………………………………………………………
( imię/imiona i nazwisko dziecka , klasa)
oświadczam, że:
w związku z obowiązkiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. przepisów 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
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej Rozporządzenie RODO oraz Ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 10. maja 2018

I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych moich i mojego dziecka
( kategorie danych: imię/imiona, nazwisko,…………………… ……………………………………..)
podczas zajęć, konkursów i uroczystości organizowanych przez Publiczne Przedszkole im. Kornela
Makuszyńskiego w Dąbrówce Tuchowskiej oraz wykorzystanie tych danych poprzez umieszczanie
ich na stronie internetowej szkoły- przedszkola, facebooku, w kronice szkolnej oraz tablicach
ściennych, gazetkach, publikacjach i folderach w celu informacji i promocji przedszkola .
Oświadczenie moje ważne jest na cały cykl kształcenia mojego dziecka w ww. szkole.

II. Zapoznałem/am się z poniższymi informacjami:
1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest: dyrektor
przedszkola.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 wypełniania obowiązków prawnych ciążących na w/w szkole w związku z prowadzeniem przez
szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59);
 wewnętrznych celów administracyjnych w/w szkoły, w tym statystyki i raportowania
wewnętrznego szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO);
 marketingu i promocji w/w szkoły, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i
utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
RODO).

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów
przetwarzania, tj.:
 w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole - przez okres do czasu ich
wypełnienia;
 w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych szkoły – przez okres do czasu wypełnienia
prawnie uzasadnionych interesów szkoły stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu
wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 w zakresie marketingu i promocji szkoły – przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody
na takie przetwarzanie.
4. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje
Pani/Panu:
 prawo dostępu do swoich danych lub dziecka,
 prawo do sprostowania swoich danych lub dziecka,
 prawo do usunięcia swoich danych lub dziecka,
 prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych lub dziecka,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub dziecka,
 prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, (jeżeli zgodne z: art. 20 RODO)
5. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lud dziecka odbywa się
na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych
przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
6. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę Pani/Pana danych osobowych lub dziecka
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

..…………………..…………………………..
..……………………………………………….
(czytelne podpisy obojga rodziców lub prawnych opiekunów )

