
   ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM 

DZIECKA W KONKURSACH ORAZ ZAWODACH SPORTOWYCH

Zgodnie  z  Art.  6  ust.  1  lit.  A Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE)  -  RODO
wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  ucznia  w  związku  z  jego  udziałem  w
konkursach  oraz  zawodach  sportowych  organizowanych  przez  szkołę.  Wyrażenie  tej  zgody  jest
dobrowolne, ale konieczne w przypadku udziału ucznia w konkursach, zawodach sportowych. Zgoda
może być wycofana w dowolnym momencie,  z tym, że wycofanie tym, że wycofanie zgody nie
wpływa na  zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody przed jej
wycofaniem.

miejscowość, dnia …………………………………… 

…..……………..…..……………
                                                    podpis rodzica/opiekuna prawnego

Klauzula Informacyjna

Szanowni Państwo, 

na  podstawie  Rozporządzenia  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, zwanym dalej RODO (Dz.Urz. UE. L nr 119) informuję: 
ADMINISTRATOREM danych osobowych uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa 
w Ratułowie,  34-407 Ratułów 159, reprezentowana przez dyrektora Pana Jana Stękała. Z administratorem można 
kontaktować się pisemnie na adres: 34-407 Ratułów 159, drogą e-mailową pod adresem: spratulow@wp.pl lub 
telefonicznie pod numerem 18 265 82 73. 

1. INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH jest Pan Wiesław Kowalski.  
Z  inspektorem  można  kontaktować  się  drogą  e-mailową  pod  adresem: inspektor@cbi24.pl (wyłącznie
w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych). 
2. Administrator  zbiera  i  przetwarza  dane osobowe uczniów oraz  ich rodziców lub opiekunów prawnych na

podstawie  art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
jakim                                  w przypadku szkoły jest prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej. W pozostałych przypadkach dane osobowe uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych
przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści
zgody.  

3. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
4. Czas przetwarzania danych osobowych uczniów  jest ściśle określony w ustawach i rozporządzeniach dotyczących

oświaty oraz w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  
5. Rodzicom, prawnym opiekunom lub pełnoletniemu uczniowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych

ucznia lub żądania ich sprostowania. Usunięcie danych ucznia nie jest możliwe.   
6. W ramach procesu edukacji dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub f) RODO, zatem prawo do

wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą
prawną  przetwarzania  danych  w  procesie  nauczania  jest  art.  6  ust.  1  lit.  c)  RODO  nie  przysługuje  prawo  do
przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.  

7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych

osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem. 

9. Rodzicom,  opiekunom  prawnym  lub  pełnoletniemu  uczniowi,  jeżeli  twierdzą,  że  przetwarzanie  danych
osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym     w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

miejscowość, dnia …………………………………… 

               …..……………..…..……………
                                                                                                        podpis rodzica/opiekuna prawnego

mailto:spratulow@wp.pl



