
 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za podanie 

nieprawdziwych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 

adresowych. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

Zobowiązuję się do niezwłocznego zgłaszania do dyrektora szkoły wszelkich zmian ujętych 

we WNIOSKU o przyjęcie do szkoły 
 

 

 

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

czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                        czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych 

w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji do placówki. 
 

 

 

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

czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                        czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na publikację przez Zespół Szkół Nr 2 w Sierpcu ul. Wiosny Ludów 7 

wizerunku w postaci zdjęć i filmów mojego dziecka, w tym także na stronie internetowej 

placówki, kronice szkolnej, tablicach ściennych, folderach i innych źródłach w celu 

informacji i promocji szkoły. 
 

 

 

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

czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                        czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na uczestnictwo mojego syna/córki* w zajęciach 

wychowania do życia w rodzinie. 
*    Niepotrzebne skreślić  

 

 

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

czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                        czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

Oświadczam, że mój syn/córka będzie uczestniczyć w zajęciach religia/etyka*. 

*    Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

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

czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                        czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 

im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu. 
 

2. W Zespole Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu został powołany inspektor 

ochrony danych osobowych Pan Piotr Laskowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim 

za pomocą adresu e-mail: p.laskowskiiodo@wp.pl lub pisemnie na adres Administratora.  
 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

1) realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością 

wychowawczą i opiekuńczą,  

2) promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą rodzica 

(opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO.  
 

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem 

podmiotów do tego uprawnionych takich jak:  

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa, 

 2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na 

podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych.  
 

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą 

przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający 

z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora 
 

 6. Posiada Pani/Pan prawo:  

1) dostępu do treści swoich danych,  

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,  

3) żądania usunięcia danych, 

4) prawo do przenoszenia danych,  

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,  

6) ograniczenia przetwarzania, 

7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych 

osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. a bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. 
 

8. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani 

do organizacji międzynarodowych. Ponadto dane nie są przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
 

Oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie oraz że zostałam(em) 

poinformowana(y) o klauzuli informacyjnej. 

 

 

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

czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                        czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 


