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

                                                                                    miejscowość, data 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  dziecka   (imię 
i  nazwisko)………..……………………………………………..  zbieranych  przez  Szkołę  Podstawową  Nr 2 

 im. Marii Konopnickiej w  Żyrardowie  z  siedzibą  96-300  Żyrardów  ul.  Narutowicza 35,  zgodnie  z  art.  7  i  9

 

 

  

  

  

 

 

                

                 

   
                                                                                                                             

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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.

Dane te są przetwarzane do celów:

a) promowania  osiągnięć  edukacyjnych  dziecka,  w  szczególności  na  stronie  internetowej  szkoły

i miasta, w kronice szkolnej, w gablotach informacyjnych w budynku szkoły, w lokalnej prasie;

b) zamieszczania  wizerunku  dziecka  w  szczególności  na  stronie  internetowej  szkoły  i  miasta,

w kronice szkolnej, w gablotach informacyjnych w budynku szkoły, w lokalnej prasie.

Administratorem  danych  osobowych  jest  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr 2 im. Marii Konopnickiej      
w Żyrardowie. Powyższe dane mogą być przetwarzane także po ukończeniu przez dziecko szkoły. W związku 
z  powyższym  mam  świadomość  o  celu  zbierania  tych  danych,  prawie  wglądu  do  danych  dziecka  oraz 
możliwości ich poprawienia, a także możliwości wycofania niniejszej zgody.

………………………………………………………………………
Podpis  rodziców/ prawnych opiekunów 

 

 

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

                                                                                    miejscowość, data 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  dziecka   (imię 
i  nazwisko)………..……………………………………………..  zbieranych  przez  Szkołę  Podstawową  Nr 2 

 im. Marii Konopnickiej w  Żyrardowie  z  siedzibą  96-300  Żyrardów  ul.  Narutowicza 35,  zgodnie  z  art.  7  i  9

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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. 

Dane te są przetwarzane do celów: 

a) promowania osiągnięć edukacyjnych dziecka, w szczególności na stronie internetowej szkoły 

 i miasta, w kronice szkolnej, w gablotach informacyjnych w budynku szkoły, w lokalnej prasie; 

b) zamieszczania wizerunku dziecka w szczególności na stronie internetowej szkoły i miasta,  

w kronice szkolnej, w gablotach informacyjnych w budynku szkoły, w lokalnej prasie. 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii  Konopnickiej                             

w Żyrardowie. Powyższe dane mogą być przetwarzane także po ukończeniu przez dziecko szkoły. W związku                

z powyższym mam świadomość o celu zbierania tych danych, prawie wglądu do danych dziecka oraz 

możliwości ich poprawienia, a także możliwości wycofania niniejszej zgody.                 

  ……………………………………………………………………… 
                                                                                                                             Podpis  rodziców/ prawnych opiekunów 

 




