
                                                                       Załącznik nr 2 do procedury funkcjonowania szkoły 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 

 

Oświadczam, że  wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *) na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w oświadczeniu przez  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach  na 

potrzeby prawidłowej organizacji pracy Placówki w czasie obowiązywania w Kraju stanu epidemii i 

konieczności wprowadzenia zaostrzonych środków bezpieczeństwa.   

(*- niepotrzebne skreślić) 

 

       ………………………………..………                                ………………………………………… 
                       podpis matki dziecka/ prawnego opiekuna                                                                                 podpis ojca dziecka/ prawnego opiekuna 

                                                                                                                                                                                          

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z  art. 13  ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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 (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, ze 

zm.) informujemy, że: 

 

1.   Administratorem danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w 

Mierzęcicach  ul. Wolności 68, 42-460 Mierzęcice tel. 323910022 email: poczta@sp1-

 mierzecice.pl ,(dalej: Administrator) 

2.   Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przesyłając zapytania na adres 

Administratora danych lub poprzez e-mail:  iodo@marwikpoland.pl 

3.   Państwa dane  zawarte w oświadczeniu będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej organizacji pracy szkoły 

oraz zagwarantowania bezpiecznego pobytu dziecka w szkole i  ochrony jego zdrowia w związku z wprowadzonym 

w Kraju  stanem epidemii, przy jednoczesnym zastosowaniu wytycznych    przeciwepidemicznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r.  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej 

i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanymi na 

podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej {Dz. U. z 2019 r. 

poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).  

      Podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust 1 lit a  oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych, w tym danych wrażliwych),   

5.    Państwa dane mogą zostać udostępnione wyłącznie organom i podmiotom  uprawnionym do dostępu do informacji 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. stacji sanitarno-epidemiologicznej, podmiotom medycznym, 

policji )  

6.    Dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania wprowadzonych w szkole procedur bezpieczeństwa w 

związku z wprowadzonym w Kraju stanem epidemii, oraz konieczności zagwarantowania dziecku bezpiecznego 

pobytu w szkole. Po tym czasie Państwa dane zostaną trwale usunięte. 

7.    Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych,  otrzymania ich kopii, żądania ich 

sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych 

9.    Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z  wymogami prawa ma Pani/Pan prawo 

wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres siedziby: ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa),   

10.  Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, oraz nie będą 

stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na  profilowaniu. 

        11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe wdrożenie stosownych działań 

przeciwepidemicznych wskazanych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, a tym samym  podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe wdrożenie stosownych działań 

przeciwepidemicznych wskazanych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, a tym 

samym  zagwarantowanie Państwa dziecku, oraz innym dzieciom bezpiecznego pobytu w szkole, czego 

konsekwencją może być odmowa przyjęcia Państwa dziecka do szkoły w okresie  obowiązywania stanu epidemii. 
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