
                                            Inowrocław, ………………………………. 

   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki …………………………… 

w postaci wizerunku w celu promocji Szkoły Podstawowej nr 1 w Inowrocławiu 

 

…………………………………. 

(data, podpis rodzica) 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. 
Wojciecha z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Toruńskiej 46-48 ; 

 W Szkole Podstawowej nr 1 powołany został Inspektor ochrony danych osobowych, z 
którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iodo@amster.eu 
lub telefonicznie: tel. 601215898; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu edukacyjno – 
wychowawczego Pani / Pana syna / córki - na podstawie art. 6 ust 1 pkt c 
rozporządzenia przywołanego wyżej, natomiast dane osobowe w zakresie wizerunku 
(w przypadku wyrażenia zgody) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
tego rozporządzenia -  w celu działań promocyjnych Szkoły Podstawowej nr 1              
w Inowrocławiu ; 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim 
za wyjątkiem sytuacji wymaganych przez przepisy prawa ogólnie obowiązującego; 

 Pani/Pana dane osobowe z wyłączeniem danych w zakresie wizerunku, będą 
przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji zapisanej w jednolitym 
rzeczowym wykazie akt Szkoły  Podstawowej nr 1 w Inowrocławiu oraz w zakresie  
zgodnym z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w 
sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 
rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r., poz. 1646), natomiast dane w zakresie 
wizerunku będą przechowywane przez okres 5 lat 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych  
oraz prawo wniesienia sprzeciwu; 

mailto:iodo@amster.eu


  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 podanie przez Panią/Pana danych osobowych, za wyjątkiem danych w zakresie 
wizerunku, jest wymogiem ustawowym - koniecznym dla zapewnienia realizacji 
obowiązku szkolnego przez Pani / Pana syna / córkę, o którym mowa w art. 35 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59) Jest 
Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie brak możliwości realizacji obowiązku szkolnego, o którym mowa wyżej w 
Szkole Podstawowej nr 1 w Inowrocławiu, z kolei wyrażenie zgody na przetwarzanie 
zgody w zakresie wizerunku jest dobrowolne. 


