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                                                                                                                                                                 (miejscowość, data) 

........................................ 
(Imię i nazwisko rodzica) 

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

........................................ 
(adres zamieszkania) 

 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody  
przez rodzica/prawnego opiekuna 

 na przetwarzanie danych osobowych dziecka/wychowanka 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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. RODO) oraz 
ustawy z  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:  
 

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

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

................................................................................................................................................ 
(Imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, data urodzenia) 

 
przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowęsach,  

Jałowęsy 124, 27 – 500 Opatów 
 
 

w celu realizacji zadań zadań statutowych Ośrodka. 
 
 
Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu:  

• imię i nazwisko dziecka,  

• data i miejsce urodzenia, nr PESEL 

• adres zamieszkania  

• imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów 

• stopień niepełnosprawności 

• inne niezbędne informacje 
 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 

• dokumentacji dostarczonej przez rodzica/prawnego opiekuna wychowanka 
 

1. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica i dziecka jest 
dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zadań statutowych Ośrodka. 

2. Administratorem danych osobowych dziecka jest Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy z siedzibą w Jałowęsach. 

3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Jałowęsach jest Pan Michał Polak, kontakt email:  
michal.polak@mp-tech.pl tel.603 582 758. 

mailto:michal.polak@mp-tech.pl


 

4. Dane będą przechowywane do czasu w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane 
lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą  
w zależności co nastąpi pierwsze. 

5. Rodzic ma prawo dostępu do danych osobowych dziecka, ma prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania. 

6. Rodzic ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania 
zgody na dalsze przetwarzanie danych  osobowych dziecka.  

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

8. Rodzic ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania danych osobowych 
dziecka przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowęsach do  Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

 

........................................ 
(data, podpis rodzica)  

 
 


