
Klauzula informacyjna 

dla rodzica / opiekuna prawnego 

 
 Przetwarzanie danych osobowych 

 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Króla Władysława Jagiełły  w Sochaczewie 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 6 w Sochaczewie z siedzibą: 96-500 

Sochaczew, ul. Staszica 106, reprezentowana przez dyrektora szkoły 

2) kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych: tel. 46-862-81-01 lub e-mail: 

gim2soch@poczta.onet.pl 

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

– realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. 

- Prawo oświatowe, Ustawą z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty, Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły 

i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

– podejmowanie akcji edukacyjnych Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie oraz w celu promocji 

osiągnięć i pozytywnego wizerunku Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie, na podstawie z art. 6 ust. 1 

lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: towarzystwo ubezpieczeniowe oraz podmiot świadczący 

sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, pracownicy administracji oraz pracownicy 

pedagogiczni Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji w Szkoły Podstawowej nr 6 

w Sochaczewie oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego. 

7) posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

uprzednio udzielonej zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016r. 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celu: 

– realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczych jest wymogiem ustawowym, 

– w celu podejmowania akcji edukacyjnych Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie oraz w celu promocji 

osiągnięć i pozytywnego wizerunku Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie jest dobrowolne. 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

  .............................................................  

data i czytelny podpis 

 



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku 

Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zamieszczania, 

udostępniania i rozpowszechniania wizerunku mojego dziecka 

............................................................................... 
imię i nazwisko dziecka, klasa

 

w związku z jego udziałem w spotkaniach, zajęciach lekcyjnych, uroczystościach, konkursach, olimpiadach, 

zawodach sportowych, turniejach, wycieczkach, wyjściach klasowych i szkolnych, zgrupowaniach szkolnych, 

spotkaniach okolicznościowych związanych z życiem szkoły oraz innych zbiorowych zgromadzeniach 

związanych z promowaniem Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie. 

 

Zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku na: 

TAK
*
 NIE

*
  

  materiałach informacyjnych i reklamowych 

  stronie internetowej placówki 

  szkolnym profilu w serwisach społecznościowych (np. facebook) 

zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy, prace plastyczne lub nagrania mogą zostać 

umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach 

szkolnych oraz w serwisach społecznościowych (np. facebook). 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie 

względem Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie, z tytułu wykorzystywania wizerunku/prac 

plastycznych/głosu/nagrań/ wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu. 

Podpisanie oświadczenia na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne. 

 

 

  ........................................................  
data i czytelny podpis 

* proszę zaznaczyć właściwe pole 
 

 


