
Szanowni Rodzice, w związku z wejściem nowych przepisów dotyczących ochrony danych 
osobowych tzw. RODO, proszę o zapoznanie się z przekazywanymi informacjami i 
wypełnienie na nowo zgody na przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka 
Podstawy prawne. 
1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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) 

 
Zgoda rodziców na przetwarzanie danych  

Wyrażam zgodę administratorowi- Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2,  w  
imieniu której działa dyrektor szkoły,  z siedzibą 16-100 Sokółka, ul. Szkolna 2-  na 
przetwarzanie danych mojego dziecka (imię i nazwisko, klasa) 
……………………………………………………………………………………………….. 
w zakresie: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania, klasa;  
imiona i nazwiska rodziców oraz: ich adresy zamieszkania, numery telefonów, adresy e-mail; 
oceny, frekwencja, wyniki egzaminu gimnazjalnego, wyniki sprawdzianu ósmoklasisty, 
rodzaj niepełnosprawności, z uwagi na którą zostało wydane orzeczenie o kształceniu 
specjalnym, informacje o specyficznych potrzebach edukacyjnych zawarte w opinii 
w celu prowadzenie dokumentacji wynikającej z działalności dydaktycznej, opiekuńczej i 
wychowawczej szkoły: dokumentacji przebiegu nauczania oraz organizowania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, dokumentacji wymaganej przy organizowania szkolnych 
wycieczek, udział uczniów w konkursach i zawodach sportowych, udziału uczniów w 
imprezach i przedsięwzięciach organu prowadzącego, kuratora oświaty oraz instytucji 
współpracujących ze szkołami, organizowania dla uczniów pomocy materialnej, wspierania 
rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji wychowawczej oraz podejmowanie działań 
zapewniających bezpieczeństwo uczniom szkoły.  
Zgoda obejmuje okres nauki mojego dziecka w Szkole Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 2 Sokółce oraz okres, o którym mowa w przepisach szczególnych 
(archiwizacja dokumentacji) 
 
Sokółka, …………… 

…………………………………………………………………………………………. 
(czytelny podpis rodziców/opiekunów ucznia) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
Szanowni Rodzice, w związku z wejściem nowych przepisów dotyczących ochrony danych 
osobowych tzw. RODO, proszę o zapoznanie się z przekazywanymi informacjami i 
wypełnienie na nowo zgody  na przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka.  
Podstawy prawne. 
1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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) 

 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 

 
 

Wyrażam/nie wyrażam1) zgodę/y administratorowi- Szkole Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 2,  w  imieniu której działa dyrektor szkoły,  z siedzibą 16-100 Sokółka, ul. 
Szkolna 2-  na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka (fotografii, nagrań)  
………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka, klasa) 
 zarejestrowanych podczas szkolnych świąt, uroczystości, imprez, wycieczek. Niniejsza zgoda 
ważna jest do odwołania i nie wymaga konieczności każdorazowego zatwierdzania 
zdjęcia/nagrania przed jego publikacją. 
Przyjmuję do wiadomości, że wizerunek może zostać wykorzystany w na szkolnej stronie 
internetowej, na szkolnym profilu facebook, w kronice szkoły, na szkolnej gazetce w celu 
promocji szkoły w środowisku lokalnym oraz promocji sukcesów uczniów szkoły.  
Niniejsza zgoda obowiązuje do momentu jej cofnięcia. Cofnięcie zgody może się odbyć w 
dowolnym momencie po wypełnieniu formularza2) i przekazania go sekretariacie szkoły. 
 
Sokółka, ………………………… 
 

……………………………………………… 
(czytelne podpisy rodziców/opiekunów ucznia) 

1) proszę niepotrzebne skreślić; 
2) krótki formularz będzie w sekretariacie szkoły oraz zamieszczony do pobrania na stronie 
szkoły. 

 
 
 

 
 


