
Skrwilno ………………………………. 

 

Oświadczenie 

 

Imię i nazwisko dziecka: 
 

Data urodzenia: 
 

Miejsce urodzenia: 

Klauzula informacyjna dotycząca sposobu przetwarzania danych osobowych dziecka znajduje się na 

odwrocie kartki. 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na umieszczenie wizerunku, imienia i nazwiska oraz 

przynależności do klasy na stronie internetowej szkoły, w prasie, zgodnie z działaniami statutowymi 

szkoły 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody  na przegląd czystości skóry, głowy, uszu oraz jamy ustnej. 

Przegląd dokonywane przez NFOZ w Skrwilnie, zgodnie z potrzebą placówki 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na badanie ankietowe naszego dziecka zgodnie z działaniami 

statutowymi szkoły 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celach 

udokumentowania pracy nauczycieli podczas podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na publikacje swojego wizerunku podczas odbywania się 

uroczystości szkolnych, imprez szkolnych lub festynów na stronie internetowej szkoły 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na tworzenie przez szkołę w celach statutowych listy uczniów 

 

 

 

                                                                                           …………………………………………………………………………… 

                                                                                                 /podpis rodziców/ prawnych opiekunów/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016r. 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  - RODO) informuję, że: 

 Administratorem danych osobowych dziecka jest Dyrektor Zespołu Szkół 

Skrwilnie który ma siedzibę pod adresem: 

ul. Bieżuńska 16, 87-510 Skrwilno 

 Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 

można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych 

dziecka poprzez e-mail: iod@skrwilno.pl 

 Dane osobowe dziecka (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą 

przetwarzane w celach na które zostały wyrażone zgody 

 Państwa oraz dziecka dane będą udostępnione NZOZ Skrwilno, z siedzibą 

w Skrwilnie, Globtel Internet w Gdańsku ( tam znajdują się serwery 

szkolnej strony internetowej)  oraz Urzędowi Gminy Skrwilno i prasie 

lokalnej 

 Przysługuje Państwu prawo do dostępności, sprostowania, przeniesienia , 

ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych oraz sprzeciwu 

 Dane zostaną usunięte po wycofaniu zgody 

 Mają państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

mailto:iod@skrwilno.pl

