Oświadczenie rodzica o danych osobowych dziecka
w roku szkolnym 2021/2022
Klasa ……..
Dane dziecka
Dane osobowe dziecka
PESEL

Imię

Data urodzenia (d-m-r)
-

Drugie imię

Nazwisko

Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania dziecka
Ulica

Nr domu

Kod pocztowy
-

Nr lokalu

Miejscowość

Województwo

Powiat

Gmina

Szkoła obwodowa
Nazwa

Kod pocztowy
-

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Województwo

Powiat

Gmina

Dane rodziców/ prawnych opiekunów
Dane matki/prawnej opiekunki dziecka

Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka

Imię

Imię

Nazwisko (obecne)

Nazwisko (obecne)

Telefon kontaktowy

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Adres e-mail

Adres zamieszkania matki/opiekunki
(jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

Adres zamieszkania ojca/opiekuna
(jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

Ulica

Ulica

Kod pocztowy
-

Nr domu

Miejscowość

Inne telefony kontaktowe

Nr lokalu

Kod pocztowy
-

Nr domu

Miejscowość

Nr lokalu

Zgoda rodziców/ prawnych opiekunów na publikację wizerunku dziecka
Oświadczam, że świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na publikację zdjęć oraz filmów
zawierających wizerunek mojego dziecka na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr
9 w Rzeszowie w celu promowania i dokumentowania działalności Szkoły.
TAK

NIE

…………………………….………………………………..
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Informacje o stanie zdrowia dziecka
Proszę o podanie ważnych informacji o problemach zdrowotnych dziecka, o których Państwa
zdaniem powinni wiedzieć nauczyciele.

…………………………….………………………………..
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Inne ważne informacje
Proszę o podanie innych ważnych informacji, o których Państwa zdaniem powinni wiedzieć
nauczyciele.

…………………………….………………………………..
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Rzeszowie, ul. P. Skargi 3, 35-202
Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – iod3@erzeszow.pl.
3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających
w szczególności w ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, oraz ustawy z dnia 7 września 1991r . o systemie oświaty,
a także aktów wykonawczych do tych ustaw.
Jeżeli została przez Panią/Pana wyrażona zgoda na publikację wizerunku Państwa dziecka w celach określonych w treści zgody,
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez
okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania
danych jest zgoda osoby (wizerunek), dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w treści zgody, lub do momentu wycofania zgody.
5. Odbiorcami podanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem.
6. Mają Państwo prawo: a) do dostępu do treści podanych danych osobowych, oraz ich sprostowania (poprawiania) w przypadku
gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym), c) do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, d), wycofania wyrażonej zgody, e) prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

