
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 
im. K. K. Baczyńskiego 

W Częstochowie 
ul. Baczyńskiego 2a 	 Częstochowa, dn 

DS 000861771 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia 
w ramach zaj ęć  pozalekcyjnych 

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych ................................................. 
(imię  i nazwisko dziecka/ucznia) 

przez Administratora danych Szko łę  Podstawową  nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Częstochowie 
z siedzibą  w Częstochowie, ul. Baczyńskiego 2a w celu organizacji i udziału dziecka/ucznia w zaj ęciach 
pozalekcyjnych 

*(prosz ę  wpisa ć  na jakie zaj ęcia np. zaj ęcia logopedyczne, zaj ęcia korekcyjne, zaj ęcia plastyczne wyra ża 
Pan/Pani zgodę) 

2. Podaj ę  dane osobowe dobrowolnie i o świadczam, że są  one zgodne z prawdą . 
3. Zapoznałem(-am) się  z tre ścią  klauzuli informacyjnej, w tym z informacj ą  o celu 
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dost ępu do tre ści swoich danych i prawie ich 
poprawiania. 

/Czytelny podpis rodzical 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobory ęh i w sprawie swobodneg6 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) i ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 poz. 1000 informuj ę , że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szko ła Podstawowa nr 2 im. K. K. Baczy ńskiego z siedzib ą  
w Częstochowie, tel.: 34 322 04 55, e - mail: sp02edukacja.czestochowa.p1 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mo żliwy jest pod adresem e-mail: iodedJsod.edu.pl , tel: 34 362 51 
05,wewn. 107 

3. Dane osobowe b ędą  przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu organizacji i udzia łu dziecka/ucznia w 
zaj ęciach pozalekcyjnych. 

4. Dane osobowe będą  przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 
5. Dane osobowe b ędą  przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 

przepisów prawa lub na podstawie umowy. 
6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dost ępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a tak że przenoszenia danych, wnoszenia sprzeciwu oraz prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7. Panu/i przys ługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urz ędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Przetwarzanie danych osobowych odbywa si ę  na podstawie zgody osoby, której dane dotycz ą, podanie danych 
jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem mo żliwo ści udziału w zaj ęciach 
pozalekęyjnych. 

„ ROŁY 

Podp ipieczęć  Administratora 


