
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego  .........................................................................................  
Imię i nazwisko dziecka  ..........................................................................................................................  
 
1.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich i mojego dziecka (głównie imienia i nazwiska) na  potrzeby  
autoryzowanej  przez  szkołę  dokumentacji  przejawów  działalności  związanych  z kształceniem  i  aktywnością  
dziecka  w  szkole.  Zgoda  obejmuje  w  szczególności  konkursy, olimpiady,  zawody,  odbywające  się  na  terenie  
szkoły  jak  i  poza  nią,  jak  też  wycieczki, uroczystości,  prowadzone  rankingi,  czy  przyznawane  nagrody  bądź  
stypendia.  Publikacje zawierające  dane  mogą  mieć  różne  formy,  w  tym  papierową  np.  imiennych  list,  
wyróżnień, dyplomów, prac artystycznych, lub też formę elektroniczną, w tym internetową. Zgadzam się na 
przetwarzanie  danych  przy  pomocy  wszelkich  kanałów  informacji,  takich  jak  ogłoszenia  ustne, tablice szkolne, 
autoryzowane materiały medialne, serwisy internetowe.   

Wyrażam zgodę [ tak / nie ]* …..……………………..……………  
 2.  Wyrażam zgodę  - w zakresie analogicznym do określonego w ust. 1 powyżej - na przetwarzanie  danych  
osobowych moich i mojego  dziecka  obejmujących  wizerunek,  utrwalony  na  zdjęciach, nagraniach lub innymi 
środkami technicznymi.  

Wyrażam zgodę [ tak / nie ]* ………………………………………. 
 3.  Wyrażam  zgodę  na  udostępnianie  danych  osobowych  mojego  dziecka  (w  tym wizerunku)  podmiotom  
mającym  siedzibę  poza  Europejskim  Obszarem  Gospodarczym  (np. Facebook,  Google),  do  prowadzenia  
szkolnego  profilu  na  portalach  społecznościowych  lub  kanałach  w  serwisach internetowych,  które  umożliwiają  
umieszczanie,  odtwarzanie,  strumieniowanie,  ocenianie  i komentowanie zamieszczanych tam treści.   

Wyrażam zgodę [ tak / nie ]* ………………………..……………. 
4.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich i mojego dziecka (imię, nazwisko, dane adresowe, dane 
kontaktowe, oceny, dane wrażliwe) w systemach: dziennik elektroniczny, System Informacji Oświatowej, Vulcan 
Arkusz, inne:  …………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę [ tak / nie ]* ………………………..…………….  
5. Wyrażam zgodę na udostepnienie danych osobowych mojego dziecka podmiotom współpracującym ze szkołą i 
świadczącą usługi na rzecz dzieci takie jak: ubezpieczyciel, Ośrodek Zdrowia, GOPS, przewoźnik, inny 
………………………… 

 
Wyrażam zgodę [ tak / nie ]* ………………………..……………. 

Powyższe zgody pozostają ważne aż do ich odwołania, również po zakończeniu kształcenia dziecka w szkole. 
Publikowane na podstawie zgody materiały nie mogą naruszać dóbr osobistych dzieci ani ich opiekunów, w 
szczególności stawiać ich w niekorzystnym świetle lub naruszać ich godność. Pozostałe prawa i obowiązki wynikające 
z ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zostały zawarte w Klauzuli 
Informacyjnej RODO. 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej RODO   Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie 
ul. Niepodległości 27 06 - 320 Baranowo NIP:7582100044, REGON: 551300528 
  
……..................................... dnia …………..……….       ………..………..……………………………………………....  
            (miejscowość)                       czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego   

* niepotrzebne skreślić 



KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Działając  w  celu  wypełnienia  obowiązku  opisanego  w  art.  13  RODO,  (ogólnego  rozporządzenia  o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), informuje się, że:  
1.  Administratorem  danych  osobowych  uczniów  oraz  ich  rodziców  (prawnych  opiekunów)  jest  

 Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie ul. Niepodległości 27 06 - 320 Baranowo                                                        

NIP:7582100044, REGON: 551300528 

2.  Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@artaro.pl, Elżbieta Hałaburda 
3.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

a) wypełniania  obowiązków  prawnych  ciążących  na  administratorze  w  związku  z prowadzeniem przez 
szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, oraz zapewnienia  bezpieczeństwa  w  trakcie  
zajęć;  Podstawą  prawną  dla  przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

b) promowania  osiągnięć  szkoły  oraz  jej  uczniów,  uczestniczenia  w  życiu  szkoły, informowaniu o 
wydarzeniach oraz wspólnym cieszeniu się z osiągnięć, organizacji zajęć pozaszkolnych,  konkursów,  
zawodów  i  ich  dokumentowania,  oraz  utrwalania pozytywnego  wizerunku  szkoły,  i  innych  czynności  
przetwarzania  związanych  z działaniami szkoły, nie ujętych w ust. 3 lit. a powyżej - na podstawie wyrażonej 
zgody, w oparciu o art. 6 ust 1 lit. a RODO.   

4.  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  wskazanych  celów przetwarzania, tj.:  
a) w  zakresie  wypełniania  obowiązków  prawnych  ciążących  na  szkole  -  zgodnie  z wymogami określonymi 

w źródłach prawa.  
b) w zakresie przetwarzania objętego zgodą – przez czas obowiązywania zgody lub przez 10 lat jeśli  czas nie 

został w zgodzie określony 
5.  Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  ich sprostowania,  
usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, tworzenia ich kopii jeśli to technicznie możliwe, oraz  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  
Danych  Osobowych  z  siedzibą  w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
6.  Przetwarzane  dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  jedynie  podmiotom  upoważnionym przepisami  prawa  
oraz  zaufanym  podmiotom  współpracującym  z  administratorem  w  zakresie niezbędnym dla prawidłowego 
funkcjonowania szkoły.  
7.  Przetwarzanie danych nie będzie obejmowało profilowania.   
8.  Podanie  danych  osobowych  w  zakresie  określonym  w  ust.  3  lit.  a,  czyli  związanym  z wypełnieniem  
obowiązku  szkolnego,  wynika  z  przepisów  prawa  i  jest  obowiązkowe;  w pozostałym zakresie jest dobrowolne.  
9.  Dobrowolna  zgoda,  wyrażona  w  odniesieniu  do  wskazanych  celów  przetwarzania  osobnym oświadczeniem, 
może być w każdej chwili wycofana. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
dokonanego przed jej wycofaniem.  
 
  



 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
TAK / NIE* - wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego 
Imię i nazwisko dziecka  ....................................................................................................................................................  

Przez:  Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie ul. Niepodległości 27 06 - 320 Baranowo                                                        

NIP:7582100044, REGON: 551300528 

    (nazwa administratora danych - organizatora imprezy) 

związanych z realizacją: 

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

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

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

(nazwa konkursu, wycieczki, olimpiady- itp.) 

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO). 

Ponadto  zgodnie  z  ww.  aktami  prawnymi  oraz  z  ustawą  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie autorskim  i  
prawach  pokrewnych  wyrażam  zgodę,  bez  dodatkowego  wynagrodzenia,  na wykorzystanie wizerunku, imienia i  
nazwiska, miejsca nauki,  mojego/mojego dziecka w działaniach medialnych dotyczących imprezy. Niniejsza  zgoda  
dotyczy  w szczególności  utrwalenia, obróbki i powielenie wykonanych zdjęć i nagrań za pośrednictwem mediów 
elektronicznych  (w szczególności na stronach internetowych) i papierowych (kroniki, gazety, prasa, broszury, ulotki, 
itp).  Niniejsza  zgoda  jest  nieograniczona czasowo ani terytorialnie. 

Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  ich sprostowania,  
usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, tworzenia ich kopii jeśli to technicznie możliwe, oraz  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  
Danych  Osobowych  z  siedzibą  w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej RODO Administratora Danych . 
 

……..................................... dnia …………..……….       ………..………..……………………………………………....  
            (miejscowość)                       czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  
 

* niepotrzebne skreślić 


