………………………………………………………………
Imiona i nazwiska rodziców /prawnych opiekunów

………………………………………………………………
Adres zamieszkania

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku
mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………
( imię/ imiona i nazwisko dziecka)

oraz moich, jako rodzica, przez Publiczną Szkołę Podstawową Publiczne Gimnazjum
w Minkowicach Oławskich, w tym na umieszczanie zdjęć i informacji o osiągnięciach
dziecka na tablicach ogłoszeniowych w szkole, na szkolnej stronie internetowej, w broszurach
i innych publikacjach szkolnych, w mediach - w ramach promocji działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej Szkoły na cały etap edukacyjny.
Dane osobowe obejmować będą następujący zakres:
dotyczące dziecka: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, Pesel, adres zamieszkania,
dotyczące rodziców/prawnych opiekunów: imiona i nazwiska, adres zamieszkania, numery
telefonów kontaktowych.
Jeżeli publikowany wizerunek dziecka ma być opatrzony podpisem – ma to być tylko:
imię / imię i nazwisko dziecka ( właściwe podkreślić).
zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 41
poz. 414) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do
publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz. U. nr 97, poz. 1054).

Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie o prawie wglądu do udostępnionych
danych, ich poprawiania, a także o prawie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wobec
przekazywania danych osobowych innym podmiotom. Przyjmuję do wiadomości,
że informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez Publiczną Szkołę
Podstawową Publiczne Gimnazjum w Minkowicach Oł. udzielane mi będą na podstawie
pisemnego wniosku, oraz że z prawa do uzyskania takich informacji mogą korzystać zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

………………………….
data

……………………………………..
podpis rodziców/ prawnych opiekunów

