
Gruszów, ………………………….. 

Imię, nazwisko dziecka 

1. …………………………………………… 

Klauzula informacyjna 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016) informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Zespół Szkolno- Przedszkolny w 

Gruszowie, e-mail: gimgr@poczta.onet.pl telefon 12/271-62-08 reprezentowany przez Dyrektora 

Zespołu Agatę Zając. 

 

2) Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych 

osobowych mojego dziecka zawartych w dokumentacji szkolnej w zakresie: imię, nazwisko, data 

i miejsce urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, pesel, numer telefonu, adres e-mail. 

Na podstawie niniejszego oświadczenia wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych 

osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka następującym odbiorcom: 

- Spółdzielnia Socjalna „Przystań” 

- Przewozy pasażerskie Marek Kalemba 

- Praktyka Lekarza Rodzinnego Kazimierz Piotrowicz 

- Urząd Gminy Raciechowice 

- innym szkołom w zakresie kontroli realizacji obowiązku szkolnego 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości przyjęcia dziecka do szkoły. 

 

3) Pani/ Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) w celu: 

 Udziału Pani/Pana dziecka w konkursach- wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody 

 Publikowania informacji o wynikach konkursów- wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczęszczania dziecka do szkoły. 

 Publikowania wizerunku, imienia i nazwiska, prac plastycznych na stronie internetowej 

szkoły-  wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody 

 Przekazania danych osobowych do Państwa trzeciego USA w związku z publikacja na portalu 

Facebook. Wówczas odbiorcą danych osobowych będzie FACEBOOK INC- wyrażam zgodę/ 

nie wyrażam zgody 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia oficjalnego profilu szkoły na 

portalu Facebook, czas prowadzenia  oficjalnej strony internetowej szkoły. 

 Publikowania wizerunku, imienia i nazwiska, prac plastycznych na tablicach ogłoszeń- 

wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczęszczania  dziecka do szkoły. 

 Umieszczania wizerunku, imienia i nazwiska na tablo klasowym, które jest umieszczone na 

korytarzu szkolnym- wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody 

Dane osobowe będą przechowywane do czasu uchylenia zgody na ich przechowywanie.  

 Publikowania wizerunku, imienia i nazwiska w kronice szkoły- wyrażam zgodę/ nie 

wyrażam zgody 

mailto:gimgr@poczta.onet.pl


Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia kroniki szkoły. 

 

 W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania 

danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany 

jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia 

wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

 Wyrażając zgodę na publikację wizerunku, akceptują Państwo nieodpłatnie 

rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego. 

Odbiorcą danych osobowych mogą być osoby odwiedzające placówkę i stronę internetową placówki, 

a także instytucje organizujące konkursy oraz pozostałe podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa i podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się 

konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 

 Posiada Pani/Pan/dziecko prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 Ma Pani/Pan/dziecko prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

Podanie przez Panią/Pana/dziecka danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie 

podania będzie brak możliwości: zapisania się do udziału w konkursie, brak możliwości wywieszenia 

prac dziecka na tablicach, brak możliwości wpisania dziecka w kronikę szkolną, brak możliwości 

umieszczenia danych, wizerunku dziecka na stronie www oraz na portalu Facebook. 

 Pani/Pana/dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

podlegały automatycznemu profilowaniu. 

 

 

 

Zostałem/am poinformowany/a o celu przetwarzania,  

podstawie, czasie usunięcia danych  

oraz moich prawach i wyrażam zgodę 

 

……………………………......................... 


