
Świadoma zgoda  

 

Jako przedstawiciel ustawowy wyrażam swoją zgodę  Szkole Podstawowej ……………………………………… 
(w dalszej części nazywanej tylko "szkołą") na gromadzenie, opracowywanie i ewidencję danych 
osobowych i wrażliwych danych osobowych o moim dziecku ______________________________  ur. 
___________________ w znaczeniu rozporządzenia europejskiego RODO  i dyrektywy szkolnej do 
RODO. Moja zgoda dotyczy jedynie opracowywania tych danych osobowych, które są niezbędne do 
pracy szkoły i w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu,  

 - prowadzenie niezbędnej dokumentacji zdrowotnej, 
- przeprowadzania badań psychologicznych, 
 - wykonywania i publikowania danych i zdjęć w materiałach reklamowych szkoły, wraz ze stroną 
internetową szkoły, 
 - organizacji imprez szkolnych i pozaszkolnych (spacery, zielone szkoły, wycieczki…), 
 - doprowadzanie ucznia do szkoły i ze szkoły. 

Zgodę udzielam na cały okres kształcenia mojego dziecka w wymienionej szkole i na okres niezbędny 
do ich przetwarzania określony w ustawie, do celów badawczych i archiwizacji. Niniejszą zgodę 
wyrażam jedynie szkole, która oprócz przypadków określonych w ustawie nie ma prawa udzielania 
niniejszych danych osobowych oraz wrażliwych danych osobowych osobom trzecim i urzędom i ma 
obowiązek zabezpieczyć wspomniane dane przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem lub 
opracowaniem, przed zmianą i zniszczeniem, nadużyciem lub stratą. 

Zostałem pouczony o swoich prawach, w szczególności o swoim prawie do anulowania niniejszej 
zgody w dowolnym momencie i to bez podania przyczyny, o prawie dostępu do tych danych, prawie 
do ich korekty, oraz o tym, iż prawo do udzielania danych nie jest obowiązkowe, o prawie do 
informacji o tym, które dane osobowe zostały opracowane i w jakim celu. Następnie potwierdzam, iż 
zostałem/łam pouczony/a o tym, że jeśli stwierdzę lub będę miał/a podejrzenia, że administrator lub 
podmiot opracowujący opracowuje jego dane osobowe, niezgodnie z ochroną życia prywatnego i 
osobistego podmiotu danych lub niezgodnie z ustawą, w szczególności jeśli dane osobowe są 
niedokładne z uwzględnieniem celu ich opracowywania, mam prawo zażądać wyjaśnień od 
wspomnianych instytucji, żądać, aby administrator lub podmiot opracowujący poprawił powstały w 
ten sposób stan. W szczególności może to dotyczyć blokowania, nanoszenia poprawek, uzupełniania 
lub likwidacji danych osobowych. 

 

 

 (miejscowość) __________________ dnia___________________ 

  

  

Nazwisko przedstawiciela ustawowego__________________________i podpis __________________ 

  

Nazwisko przedstawiciela ustawowego__________________________i podpis __________________ 


