
KLAUZULA ZGODY I OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 
 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

  

……………………………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko dziecka) 

podanych w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku akcji „Lato w mieście 2019” (wraz z oświadczeniem 

rodzica) organizowanego w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach w celu realizacji statutowych zadań 

dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dziecka, którego dane dotyczą, prowadzenia 

dokumentacji wypoczynku dziecka i wykorzystania jego wizerunku do promocji działań placówki. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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, przyjmuję                                       

do wiadomości, iż:  

1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, 

ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl. 

2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach jest Patrycja Kaczmarczyk, 

adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl , tel. 032-6061328. 

3. Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora oraz  

pracowników zespołu przez okres rekrutacji na zajęcia w ramach akcji „Lato w mieście 2019 r.”,                                

w okresie trwania akcji i realizacji działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, 

którego dane dotyczą a następnie zostaną archiwizowane przez okres 6 lat.  
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów 

prawa czyli organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów art 6 

ust. 1 litera f.  

5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,                       

a także prawo do przenoszenia danych. 

6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie 

zgody przed jej cofnięciem. 

7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam, że podane 

przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne (tak  ,   nie    - zaznacz „X” właściwe ) 

przy czym niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji na zajęcia w ramach akcji „Lato w mieście 

2019 r.” organizowanej w Zespole Szkół i Placówek nr 2  w Katowicach, w okresie trwania akcji i 

realizacji działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, w tym prowadzenia dokumentacji 

wypoczynku i kart wobec dziecka, którego dane dotyczą, na podstawie przepisów Ustawy – Prawo 

oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), Ustawy o systemie oświaty 

z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 

452). 
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

OŚWIADCZENIE DOT. WIZERUNKU: 

Oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na publikację wizerunku mojego dziecka  

 

………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko dziecka , klasa 

przez Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach z siedzibą w Katowicach ul. Zarębskiego 2, 

 

TAK     /       NIE 

 

   na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celu promowania akcji 

organizowanych przez Zespół  na stronie internetowej Zespołu Szkół i Placówek nr 2 

 

 

 

………………………………………… 

Data i podpis rodziców 

 

mailto:iod@jednostki.cuw.katowice.pl

