
OŚWIADCZENIA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
NA OKRES NAUCZANIA  

 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W MORDARCE 

 
 
 

Imię i nazwisko dziecka ...................................................................................................... 

 
 

1. Oświadczam, że dobrowolnie udzieliłam\em informacji dotyczących danych 
osobowych dziecka, rodziny oraz, że zapoznałam/em się z informacją dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych uczniów.  
 

Data.....................  
 

Podpis rodziców/opiekunów................................................... 
 

 
2. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka w wycieczkach, 

zajęciach terenowych, spacerach, zajęciach dodatkowych organizowanych w ciągu 
roku szkolnego w ramach realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego  
i programu wychowawczo - profilaktycznego. Jednocześnie oświadczam o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w spacerach, wycieczkach i zajęciach 
terenowych oraz zajęciach dodatkowych. O występowaniu przeciwwskazań 
zobowiązuję się poinformować nauczycieli.   
 

Podpis rodziców/opiekunów................................................... 
 
 

3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wykorzystanie zdjęć i materiałów filmowych 
zawierających wizerunek mojego dziecka/dzieci, zarejestrowanych podczas zajęć 
i uroczystości szkolnych, zorganizowanych przez szkołę oraz związanych  
z uczestnictwem w programach, projektach, konkursach, zawodach i innych 
uroczystościach.  
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie poprzez przekazanie wychowawcy 

mojego dziecka lub pracownikowi sekretariatu szkoły pisemnego oświadczenia. Dane będą mogły być przetwarzane do czasu 

wycofania zgody. Brak zgody będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących mojego dziecka w podanych informacjach o 

sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział. 

 
Podpis rodziców/opiekunów…................................................ 

 
 

4. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*na wykorzystanie fotografii zawierających 
wizerunek mojego dziecka na stronie internetowej szkoły, portalach 
społecznościowych oraz w siedzibie szkoły na tablicach ściennych.  

5. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie poprzez przekazanie wychowawcy 

mojego dziecka lub pracownikowi sekretariatu szkoły pisemnego oświadczenia. Dane będą mogły być przetwarzane do czasu 

wycofania zgody. Brak zgody będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących mojego dziecka w podanych informacjach o 

sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział. 

 
 

Podpis rodziców/opiekunów…................................................ 
 



6. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na umieszczanie i publikowanie prac 
wykonanych przez moje dziecko/dzieci w mediach (Internet, prasa, telewizja) oraz na 
terenie szkoły. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego 
dziecka/dzieci będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu informacji, promocji  
i potrzeb funkcjonowania szkoły. 
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie poprzez przekazanie wychowawcy 

mojego dziecka lub pracownikowi sekretariatu szkoły pisemnego oświadczenia. Dane będą mogły być przetwarzane do czasu 

wycofania zgody. Brak zgody będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących mojego dziecka w podanych informacjach o 

sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział. 

 
 
                                        Podpis rodziców/opiekunów................................................... 

 
 

7. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przeprowadzenie kontroli czystości mojego 
dziecka przez pielęgniarkę medycyny szkolnej lub innej osoby wskazanej przez 
dyrektora szkoły w czasie całego pobytu dziecka w szkole. 

 
Podpis rodziców/opiekunów................................................... 

 
 

 
8. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na   udział  mojego dziecka  w zawodach 

sportowych. Jednocześnie oświadczam , że dziecko jest zdrowe i nie ma 
przeciwwskazań do udziału w rozgrywanych zawodach.  
 

Podpis rodziców/opiekunów................................................... 
 

 
 

9. Wyrażam zgodę na komunikację dotyczącą przekazania informacji o moim  
dziecku drogą: 

 Telefoniczną   

  Za pośrednictwem dziennika elektronicznego „Librus” 
 

Podpis rodziców/opiekunów................................................... 
 

10. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przekazanie danych dotyczących opinii  
i orzeczeń wydanych przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną mojego dziecka 
na potrzeby zapewnienia dostosowań wymagań edukacyjnych oraz udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

 
* - właściwe podkreślić 

 
 

 Powyższa zgoda jest ważna do momentu ukończenia przez dziecko edukacji  
w naszej Szkole i może być wycofana przez rodzica/ opiekuna prawnego w każdym 
czasie. 
 

 

 

 

 



 
 
INFORMACJA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (RORO) informuję Panią/Pana, że: 

 administratorem danych jest Szkołę Podstawową im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce, 
Mordarka 204, 34-600 Limanowa reprezentowana przez Dyrektora Szkoły; 

 naszym inspektorem ochrony danych jest p. Grzegorz Szajerka, z którym można skontaktować 
się przez e-mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl; 

 celem przetwarzania danych jest możliwość realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo 
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz wydanych do nich aktów wykonawczych, a także 
Statutu Szkoły; 

 podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;  

 przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez 
uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody; 

 podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencjami niepodania danych jest brak 
możliwości pobytu w świetlicy szkolnej; 

 dane będą przechowywane przez okres edukacji u administratora danych; 

 przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania; 

 może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie danych 

narusza Pani/Pana prawa lub RODO. 
 
 


