
Zgody i oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów  
 

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………….. 
 

Zgody i oświadczenia 
 

data i podpis rodzica/ 
opiekuna prawnego 

Biorę odpowiedzialność za samodzielne dojście / dojazd mojego 
dziecka do i ze szkoły.   
 

 

Biorę pełną odpowiedzialność za dojście mojego dziecka do przystanku 
szkolnego busa i jego powrót z przystanku do domu.  
 

 

Wyrażam zgodę na wszelkie piesze wyjścia ze szkoły w ramach zajęć 
lekcyjnych, organizowane przez nauczycieli na terenie Pszczyny, oraz 
dojazdy na basen, na zasadach zgodnych z zapisami §9 Statutu Zespołu 
Szkół.  

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach prowadzonych 
na basenie.  

 

 

Wyrażam zgodę na pomoc dziecku w zabiegach i czynnościach 
higienicznych.  
 

 
 
 

Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie ponosi odpowiedzialności za 
cenne rzeczy przyniesione przez dziecko do szkoły (telefon, MP3 itp.).  
 

 

Mam świadomość, że celowe niszczenie mienia szkolnego jest 
równoznaczne                z pokryciem kosztów lub naprawieniem szkody 
przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, zgodnie z 
postanowieniami § Statutu Zespołu Szkół.  

 

 
Zgody na wykorzystanie wizerunku i danych dziecka 

  

 Jako prawny opiekun dziecka………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                           ( imię i nazwisko dziecka) 

niniejszym wyrażam wobec Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie następujące zgody: 

- wyrażam zgodę na publikowanie danych dziecka w zakresie: imię i nazwisko, klasa, płeć, wiek, osiągnięcia 

sportowe, edukacyjne, wykonane prace, osiągnięte miejsca w konkursach i/lub zawodach, otrzymane nagrody, 

uczestnictwo w programach i akcjach edukacyjnych oraz społecznych organizowanych lub                                         

współorganizowanych przez placówkę w publicznie dostępnych miejscach placówki, na publicznie dostępnej 

stronie internetowej placówki, na portalach społecznościowych (Facebook) w ramach profili i grup oficjalnie 

prowadzonych przez placówkę, w materiałach drukowanych wydawanych przez placówkę (kroniki, gazetki itp.), 

w tradycyjnych mediach (radio, prasa, telewizja) relacjonujących działania i dokonania placówki. 

 

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

                 data , miejscowość                                                                    podpis rodzica /opiekuna prawnego ucznia 

 

 

 - wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku dziecka (filmowego i fotograficznego) utrwalonego w czasie zajęć 

dydaktycznych, konkursów, zawodów, projektów, programów i akcji edukacyjnych i społecznych 

organizowanych lub współorganizowanych przez placówkę w publicznie dostępnych miejscach placówki, na 

publicznie dostępnej stronie internetowej placówki, na portalach społecznościowych (Facebook) w ramach 

profili i grup oficjalnie prowadzonych przez placówkę, w materiałach drukowanych i multimedialnych 

wydawanych przez placówkę (kroniki, gazetki itp.), w tradycyjnych mediach (radio, prasa, telewizja) 

relacjonujących działania i dokonania placówki. 

 

 

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

                      data ,miejscowość                                                              podpis rodzica /opiekuna prawnego ucznia 

  

   



Oświadczam że zostałem/am poinformowany/a, że: 

                                   

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY ROZPOWSZECHNIANIU WIZERUNKU I DANYCH W SZKOLE 

 

1. Administratorem Danych osobowych i wizerunku jest  dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych  im. Janusza Korczaka                              

        4 3-200 Pszczyna ul.  Zamenhofa 5. Kontakt poprzez e-mailowo:    pzsspszczyna@poczta.onet.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych można się 

kontaktować: e-mailowo:   ido@zs3s.pna.pl lub telefonicznie: 32 210 03 40 wew. 27. 

3. Zgoda wydana na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych dziecka przez  Państwa jest na czas nieokreślony (do 

czasu odwołania zgody), jednak jest dobrowolna i mam prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie. 

4. Dane osobowe  i wizerunek Państwa i Państwa dzieci przetwarzane będą w celu informacji , promocji i budowania 

pozytywnego wizerunku Szkoły  – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. 

2017 poz. 880). 

5. Zebrane dane mogą być przekazywane : podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie umowy 

oraz na stronę internetową administratora danych osobowych. 

6. Administrator danych nie przekazuje Państwa  danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

7.  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.  

8. Mają Państwo  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

9.  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest 

obowiązkowe, a w pozostałym  dobrowolne.  

 

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

                            miejscowość, data                                                              podpis rodzica/opiekuna prawnego  ucznia 

 

 

OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY ZGODNY  Z ART. 13 UST. 1 RODO 

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców /opiekunów prawnych wyjeżdżających na wycieczki szkolne w Zespole 

Szkół nr. 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół nr. 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka 
w Pszczynie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Zamenhofa 5 , 43-200 Pszczyna, e-
mailowo: pzsspszczyna@poczta.onet.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Kościelny , w przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem  
Państwa lub dziecka danych można się kontaktować: 
e-mailowo: ido@zs3s.pna.pl lub telefonicznie: 32 210 03 40 wew.27                                                                              

3. Dane osobowe państwa i uczniów w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel, nr telefonów rodzica/ 
opiekuna prawnego lub inne informacje  w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o świadczenie usług 
turystycznych,  przetwarzane w celu realizacji wycieczek szkolnych, wyjazdów wypoczynkowych na mocy art. 6 
ust. 1 lit. a RODO w związku z udzieloną zgodą lub wypełnienia ciążących obowiązków wynikających z przepisów 
prawa, w szczególności z ustawy o usługach turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO) 

4. Odbiorcami  danych osobowych mogą być podmioty przewidziane w ustawie o usługach turystycznych oraz 
podmioty uprawnione do tego na mocy innych przepisów prawa, m.in.  hotelarze,  ubezpieczyciele, firmy  
transportowe,  biura podróży w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem umowy 
o świadczenie usług turystycznych. 

5. Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im Janusza Korczaka w Pszczynie nie będzie przekazywać Państwa danych 
osobowych do państwa trzeciego. 

6. Państwa dane osobowe związane o organizacją wycieczek szkolnych, wyjazdów turystycznych będą 
przechowywane do końca roku szkolnego  w którym wycieczka miała miejsce. 

7. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczącej osoby, której dane 
dotyczą, ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody. 

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych  narusza 
przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, a         
w pozostałych dobrowolne. 
 
 ……………………………………………..                                                               ……………..…………………………………………………………. 

                            miejscowość, data                                                                              podpis rodziców/opiekunów prawnych ucznia 
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