
Reszel…………………2022 r. 
 
 

Oświadczenie 
o wyrażeniu zgody przez rodziców/opiekunów*, na przetwarzanie danych osobowych dziecka, 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
Zgodnie z art. 7, w zw. z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych)  Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. dalej RODO), Ustawą z dnia 07.09.1991 r. o 
systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. , poz. 1943, 1954, 1985 i 2168 oraz z 2017r. poz. 60, 949 i 1292), Ustawą 
z dnia 14.12.2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. Poz. 59), wyrażam/-y zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych dziecka: 

 
 

.............................................................................................................................. 
imię i nazwisko dziecka 

 
przez  

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Reszlu, ul. M. Konopnickiej 2, Chrobrego 5A, 11-440 Reszel,  
tel. 89 755 01 96 / 89 755 00 37, e-mail: sekretariatsp3@vp.pl, w celach realizacji procesu 
rekrutacyjnego i realizacji obowiązku szkolnego: 
 
Zakres danych osobowych dziecka, podlegających przetwarzaniu:  

 imię i nazwisko,  
 data i miejsce urodzenia, 
 PESEL , 
 adres zamieszkania, 
 istotna informacja niepełnosprawności, 
 informacja o orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

1. Ponadto w związku z realizacją procesu rekrutacji, wyrażam/-y zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych rodziców/opiekunów*, tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr 
telefonów, adres email, informacji o wielodzietności rodziny lub samotnym wychowywaniu 
dziecka. 

2. Kanały publikacji: 
  

1 tablica ogłoszeń na korytarzu szkolnym Tak* Nie* 

2 strona internetowa szkoły Tak* Nie* 

3 informacja na drzwiach sali przedszkolnej Tak* Nie* 

               * - niewłaściwe skreślić x 
 

Klauzula informacyjna 
 

1. Administratorem Danych Osobowych (dalej ADO) jest Zespół Szkolno - Przedszkolny w Reszlu, ul. 
Marii Konopnickiej 2, Chrobrego 5 A, 11-440 Reszel, tel.: 89 755 01 96 / 89 755 00 37, e-mail: 
sekretariatsp3@vp.pl. Inspektorem Ochrony Danych jest: Dorota Brandeburg, e-mail 
iod@gminareszel.pl, tel. 782 348 222  

2. Odbiorcą danych osobowych dziecka będą: pracownicy ADO oraz  podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji 
Narodowej (System Informacji Oświatowej), Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Urząd Gminy w Reszlu. 



3.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 
zebrane oraz zgodnie z zasadami archiwizacji danych określonymi przez ustawy kompetencyjne lub 
ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 
217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych, oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. 
w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i 
trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych;. 

4. Posiada Pan/Pani prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do: wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub/ i 
usunięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz o ile nie koliduje to z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż 
przetwarzanie danych osobowych swoich, lub   dziecka narusza przepisy Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), o którym mowa 
wyżej. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych swoich i dziecka, przetwarzanych                   
w związku z wyrażeniem niniejszej zgody.  

7. Dane osobowe dziecka mogą być profilowane, natomiast nie będą objęte zautomatyzowanym 
procesem podejmowania decyzji. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa,                    
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. 

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą, podanie przez Pana/Panią danych osobowych ADO ma charakter dobrowolny. 

10. Dane osobowe dziecka nie będą przetwarzane poza obszarem Unii Europejskiej. 

 
 data,……………………………….                      ………………………………………………….                                                                                
                                                                                                                                                        czytelny podpis rodzica/opiekuna*  

 

 
* niepotrzebne skreślić 


