
                                                                                                                                    

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA) NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Ja niżej podpisany(a):  

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

(imię ̨i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego małoletniego), zamieszkały(a)  

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

(adres zamieszkania),  

oświadczam, że posiadam nieograniczoną władzę rodzicielską jako ojciec/matka/opiekun prawny 

małoletniej / małoletniego ................................................................................. (imię/ imiona i 

nazwisko dziecka) oraz niniejszym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) wyrażam nieodpłatnie zgodę na:  

1. Przetwarzanie przez Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. J. Korczaka w Pszczynie ul. Zamenhofa 5 

danych osobowych małoletniego / małoletniej …………………………………………………… (imię i nazwisko) 

obejmujących: imiona, nazwisko, adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, numer opinii wydaną 

przez PPP, PESEL, wizerunek w celu zajęć terapeutycznych oraz informacji, promocji i budowania 

pozytywnego wizerunku Szkoły. 

 

2. Przetwarzanie przez Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. J. Korczaka w Pszczynie ul. Zamenhofa 5  

moich danych osobowych, obejmujących imiona, nazwisko, adres zamieszkania,  adres do 

korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek w celach związanych z identyfikacją mojej 

osoby, kontaktów ze mną, w tym prowadzenia przez Zespół Szkół nr 3 Specjalnych  korespondencji 

we wszelkich sprawach dotyczących małoletniego / małoletniej 

…………………………………………..……………., gromadzenia i zabezpieczenia pochodzących ode mnie 

oświadczeń woli dotyczących małoletniego / małoletniej, związanych w jakikolwiek sposób z 

działalnością Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. J. Korczaka w Pszczynie, a także w celach związanych 

z dokumentowaniem i utrwalaniem wydarzeń z moim udziałem w charakterze rodzica/opiekuna 

prawnego małoletniego / małoletniej jako podopiecznego Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza 

Korczaka w Pszczynie oraz promocji, działalności Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. J. Korczaka w 

Pszczynie.   

 
 

1. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego dziecka jest  
dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zajęć terapeutycznych. 

2. Administratorem danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka jest Zespół Szkół nr 3 

Specjalnych im. Janusza Korczaka 43-200 Pszczyna ul. Zamenhofa 5, reprezentowany przez dyrektora. 

Kontakt  e-mailowo:pzsspszczyna@poczta.onet.pl 
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3. W sprawach związanych z danymi rodzica/opiekuna lub dziecka proszę kontaktować się e-

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

4. Dane osobowe rodzica / opiekuna prawnego lub dziecka mogą być udostępniane organom 

umocowanym do ich pozyskania na mocy prawa powszechnie obowiązującego. 

5. Dane będą przechowywane przez okres nauki, a następnie usunięte lub archiwizowane zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Zostałem /am poinformowany/a, że dane osobowe dziecka oraz dane osobowe rodzica / opiekuna 

prawnego nie będą przetwarzane w innym celu niż wskazany powyżej.  

6. Rodzic /opiekun prawny ma prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka , ma prawo 

żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Rodzic /opiekun prawny ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, 

wycofania zgody na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych oraz dziecka. 

8. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce  do 

momentu wycofania zgody. 

9. Rodzic / opiekun prawny ma prawo do przenoszenia danych osobowych swoich oraz dziecka. 

10. Rodzic ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych osobowych oraz 

dziecka przez Zespół Szkół nr 3 Specjalnych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie przez rodzica / opiekuna prawnego swoich prawidłowych danych osobowych i dziecka 

jest warunkiem realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez szkołę. 

 

 

 

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

           (miejscowość, data)                                                   (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 
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