
Nr 1 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) Informuję, że:  

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1im. Kornela 

Makuszyńskiego z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Szkolnej 5. 

2) Może się z Pan/Pani z nami kontaktować poprzez numer telefonu 818272322 lub adres email 

zs1opolelub@interia.pl z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Szkolnej 5. 

3) Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych Jaromirem Dylewskim 

poprzez adres e-mail: iod.sp1opolelubelskie@opolelbelskie.pl 

4) Dane osobowe podane w karcie na karcie zgłoszenia do szkoły przetwarzane będą w celu: 

- zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej oraz w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i 

odpowiedniej opieki podczas pobytu w świetlicy. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 105 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

Oświatowe, a w zakresie przetwarzania szczególnych kategorii danych art. 9 ust.2 lit.a RODO. 

5) Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz 

podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej 

lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora. 

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

7) Dane osobowe będą przez nas przechowywane 31sierpnia 2020r. 

8) Ma Pani/Pan prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  

c. przenoszenia swoich danych osobowych, 

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie, 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych osobowych 

przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej nie będzie możliwe, podanie danych w zakresie szczególnych 

kategorii danych jest dobrowolne ale niezbędne do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i odpowiedniej 

opieki podczas pobytu w świetlicy. 

10) Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 

……………………………..…………..……………………. 

                                                                                          Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 



 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych (stanu zdrowia) dziecka w 

celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i odpowiedniej opieki podczas pobytu w świetlicy 

przez Administratora danych Szkołę Podstawową nr 1 w Opolu Lubelskim, na podstawie art. 9 

ust.2lit.a RODO. 

• Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

• Znam treść klauzuli informacyjnej, w tym celu i sposobu przetwarzania danych osobowych 

oraz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz możliwości 

wycofania zgody w dowolnym momencie. 

 

…………..……………………. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nr 2 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) Informuję, że:  

 

5) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1im. Kornela 

Makuszyńskiego z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul.Szkolnej 5. 

6)  Może się Pan/Pani z nami kontaktować poprzez numer telefonu 818272322 lub adres email 

zs1opolelub@interia.plMożecię Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych 

Jaromirem Dylewskim poprzez adres e-mail: iod.sp1opolelubelskie@opolelbelskie.pl 

7) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykorzystania wizerunku dziecka utrwalonego na zdjęciach 

innych materiałach, wykonanych w czasie zajęć i imprez organizowanych przez szkołę, na podstawie 

art. 6 ust.1lit.a RODO. 

Wizerunek może zostać rozpowszechniony w gazetkach szkolnych, stronie internetowej szkoły, 

mediach społecznościowych, materiałach promujących działania szkoły. 

 Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz 

podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej 

lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratorana podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.  

8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

9) Dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu ustania podstawy przetwarzania. 

10) Ma Pani/Pan prawo do: 

• żądania dostępu swoich do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  

• przenoszenia swoich danych osobowych, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych niemożliwa będzie 

realizacja celu wskazanego w pkt. 3 

12) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

……….………………………….. 

Podpis rodzica/prawnego opiekunadziecka 

 

 

 

 

 



 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowychw postaci wizerunku 

dziecka……….…..……………………………........................... przez Administratora danych 

Szkołę Podstawową nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim, w celu 

wykorzystania wizerunku dziecka utrwalonego na zdjęciach i innych materiałach, wykonanych 

w czasie zajęć i imprezach organizowanych przez szkołę, na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO. 

Wizerunek może zostać rozpowszechniony w gazetkach szkolnych, stronie internetowej        

szkoły, mediach społecznościowych, materiałach promujących działania szkoły. Podaję dane 

osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

• Znam treść klauzuli informacyjnej, sposobu przetwarzania danych osobowych oraz prawo 

dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz możliwości wycofania zgody w 

dowolnym momencie. 

 

 

………..……………… 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

dziecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nr 3 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) Informuję, że:  

 

13) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1im. Kornela Makuszyńskiego z 

siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Szkolnej 5. 

14) Można się z nami kontaktować poprzez numer telefonu 818272322 lub adres email 

zs1opolelub@interia.pl 

15) Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych Jaromirem Dylewskim 

poprzez adres e-mail: iod.sp1opolelubelskie@opolelbelskie.pl 

16) Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej przez 

osobę upoważnioną. 

17) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie:  

a) imię i nazwisko, 

b) stopień pokrewieństwa, 

c) numer dowodu osobistego, 

d) numer telefonu kontaktowego. 

18) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO. 

19) Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz 

podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej 

lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora. 

20) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

21) Dane osobowe będą przez nas przechowywane do 31 sierpnia 2020r. 

22) Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy od rodzica/ prawnego opiekuna dziecka, który wskazał 

Pana/Panią jako   osobę upoważnia do odbioru dziecka, wskazując jej dane.  

23) Ma Pani/Pan prawo do: 

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  

• przenoszenia swoich danych osobowych, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

24) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże 

niepodanie danych uniemożliwi realizację celu wskazanego w pkt. 4) 

25) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

………………………………… 

podpis osoby,  której dane dotyczą 

 

 

 

 



 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych 

Szkołę Podstawową nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim, na podstawie art. 6 

ust.1 lit.a RODO, w celu zapewnienia odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej przez osobę 

upoważnioną. 

• Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

• Znam treść klauzuli informacyjnej, w tym celu i sposobu przetwarzania danych osobowych 

oraz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz możliwości 

wycofania zgody w dowolnym momencie. 

 

 

………………………………… 

podpis osoby,  której dane dotyczą 

 


