
 
 

  Szkoła Podstawowa nr 1  

im. Noblistów Polskich 
 w Olsztynku 

ul. Górna 5,   11-015 Olsztynek 

Tel./fax +48 89-519-26-02 

e-mail: sp1@olsztynek.pl 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka* / dziecka, którego jestem opiekunem 

prawnym* …………………………………………….. w postaci: imienia i nazwiska */ nazwy szkoły*/ klasy*/  

w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w imprezach edukacyjnych, organizowanych przez Szkołę 

Podstawową nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza 

zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

* niewłaściwe skreślić          

       …………………………………………... 

(data, czytelny podpis) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

W związku z uczestnictwem w imprezach edukacyjnych, konkursach, zawodach sportowo – rekreacyjnych, 

wycieczkach oraz innych uroczystościach organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Noblistów 

Polskich w Olsztynku, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka*/ dziecka, którego 

jestem opiekunem prawnym ……………………………………………………………… w:  

□ publikacjach na stronie internetowej, serwisach społecznościowych szkoły,  

□ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych dotyczących wymienionej imprezy, 

□ audycjach telewizyjnych, radiowych,  

□ w gablotach i na tablicach ściennych, 

□ publikacjach na stronie internetowej gminy oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu,  

□ inne … 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 

poz. 1062 z późn. zm.) Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl kształcenia.  

 

* niewłaściwe skreślić 
(literą X zaznaczyć wybór właściwej opcji)         

       …………………………………………... 
(data, czytelny podpis) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego 

dziecka………………………………........., w tym imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do 

publikacji jego wyników przedmiotowych, osiągnięć i prac na stronie internetowej szkoły*, serwisach 

społecznościowych szkoły*, w kronice szkolnej*, a także w gablotach i tablicach ściennych* zgodnie z 

Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. 

UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

* niewłaściwe skreślić 

…………………………………………... 
(data, czytelny podpis)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

mailto:sp1@olsztynek.pl


 
 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka …………………………………….. 

zarejestrowanego podczas organizacji konkursów, zawodów sportowych oraz innych uroczystości szkolnych na 

stronie internetowej*, serwisach społecznościowych szkoły*, w kronice szkolnej*, jak również w gablotach i 

tablicach ściennych* zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych  (Dz. Z 2021 poz. 1062 z późn. zm.)  Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl kształcenia. 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.    

…………………………………………... 
(data, czytelny podpis) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

wycieczka szkolna 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………… w celu i 

w zakresie niezbędnym do organizowanych wycieczek szkolnych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Noblistów 

Polskich w Olsztynku. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości 

udziału w wycieczce. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

* niewłaściwe skreślić          

              …………………………………………... 
(data, czytelny podpis) 

  



 
 

  Szkoła Podstawowa nr 1  

im. Noblistów Polskich 
 w Olsztynku 

ul. Górna 5,   11-015 Olsztynek 

Tel./fax +48 89-519-26-02 

e-mail: sp1@olsztynek.pl 

 

Klauzula informacyjna 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: 

„RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa  danych jest Szkoła Podstawowa im Noblistów Polskich w Olsztynku, reprezentowana 

przez Dyrektora z siedzibą pod adresem: 11-015 Olsztynek, ul. Górna 5 (tel. 089 519 – 26 -02 , e-mail: 
sp1@olsztynek.pl). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwa kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e mail: inspektor@cbi24.pl lub 

pisemnie pod adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu  organizacji imprez edukacyjnych, konkursów, zawodów 

sportowo – rekreacyjnych, wycieczek oraz innych uroczystości szkolnych oraz promowania indywidualnych 

osiągnięć uczniów oraz organizowanych przez szkołę wydarzeń.  
W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku 

prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych 

osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO). Udostępnione dobrowolnie dane będą przetwarzane ww celu. 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, 

Państwa dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania. 
Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody 

na ich przetwarzanie. 

5) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody  

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest 

obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.  

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, usługodawcom wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych oraz usługodawcom 

z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione.  

 

 
 

…………………………………………………….. 

/data, podpis/ 

 

mailto:sp1@olsztynek.pl

