
OŚWIADCZENIE 

zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

dotyczy uczennicy/ucznia    ................................................................................................. ............................... 
(imię i nazwisko) 

 

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie: 

• danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica (opiekuna prawnego), 

w zakresie:  

działalności dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej oraz gromadzenia danych w Systemie Informacji Oświatowej; 

• wizerunku mojego dziecka w gazetkach i tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej naszej szkoły 

 (adres strony: www.pisarzowa.pl), 
w zakresie:  

kreowania pozytywnego wizerunku szkoły i jej promocji; 

 

przez Szkołę Podstawową w Pisarzowej. 
 

Informujemy, że rodzicom (opiekunom prawnym) uczennicy/ucznia przysługuje prawo wglądu do danych 

uczennicy/ucznia, uaktualniania ich czy sprostowania, jeżeli dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. 

Jednocześnie informuję, że administrator danych osobowych – dyrektor szkoły – dołoży wszelkich starań, aby dane były 

zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. 
 

 

Pisarzowa, dnia ……………………… 

 

                                   ............................................................ 
                                               podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 
podstawa prawna: 

 

1. Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922), 
2. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r. 

poz. 1646), 
3. Ustawa z dn.15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U.2011 nr 139 poz.814 ze zm.). 
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