
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 
 

1) administratorem   danych   osobowych   uczniów   oraz   rodziców / opiekunów   prawnych   jest Szkoła 

Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej, 22-304 Siennica Różana, Siennica Różana 257. 

2) dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  zadań  dydaktycznych,  wychowawczych i 

opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 

lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy, 

4) odbiorcą danych osobowych może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący, organy administracji publicznej 

uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa; 

5) każdy uczeń, rodzic/opiekun prawny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody, 

6) uczeń, rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, 

8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - pkucharski@spsiennica.pl 

 
 
 

OŚWIADCZENIE zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 

Dotyczy dziecka z Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej, 22-304 

Siennica Różana, Siennica Różana 257 
 
 
 
 

 
.................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 
 

Wyrażam/nie wyrażam1 zgodę na zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych w tym wizerunku mojego 

dziecka przez Szkołę Podstawową im. Synów Pułku w Siennicy Różanej, 22-304 Siennica Różana, Siennica 

Różana 257 

 Wizerunek mojego dziecka może być wykorzystany podczas prezentacji na: 

• gazetkach szkolnych 

• tablicach szkolnych 

• stronie internetowej naszej szkoły (www.spsiennica.pl) 

• prywatnych grupach na portalach społecznościowych (tj. www.facebook.com) do których dostęp mają 

jedynie osoby zaproszone przez wychowawców zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku 

w Siennicy Różanej.  

 

Wyrażam/nie wyrażam1 zgody przekazywanie danych osobowych dziecka do innych placówek i podmiotów 

organizujących międzyszkolne konkursy, projekty edukacyjne, zawody, itp. 

Zgoda może być odwołana w każdym czasie. 
 

Powyższe zgody wyrażam na okres pobierania nauki przez moje dziecko w Szkole Podstawowej im. Synów 

Pułku w Siennicy Różanej, 22-304 Siennica Różana, Siennica Różana 257. 
 
 
 

 
 
 
…………………………………………………………………………..…………… ………………………………………………………………………………………………… 

miejscowość, data Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów 

 
1 Niepotrzebne skreślić 

http://www.spsiennica.pl/
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http://www.spsiennica.pl/

