
OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. w celu informacyjnym i promocyjnym przez 

                       (imię i nazwisko ucznia pełnoletniego)                                          
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach, 
                (nazwa i siedziba placówki oświatowej) 

 w tym wykorzystanie mojego  wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, 
filmy lub nagrania wykonane podczas konkursów, spotkań, uroczystości, wycieczek i innych zbiorowych zgromadzeń mogą zostać 
umieszczone w Kronice szkolnej, tablo, na stronie internetowej szkoły oraz wykorzystane  w materiałach promocyjnych 
i publikacjach szkolnych. 
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem                          
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w Ropczycach 

(nazwa i siedziba placówki oświatowej) 
 z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku*/głosu*/wypowiedzi* na potrzeby określone w niniejszym oświadczeniu. 

 

Podpis ucznia pełnoletniego 

 

1. .................................................................... 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO3 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… przez  

                       (imię i nazwisko ucznia pełnoletniego)                                          
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach 

(nazwa i siedziba placówki oświatowej) 
w celu oznaczenia imieniem i nazwiskiem moich przyborów szkolnych w tym: książek, zeszytów,  teczek na prace, bloków, kredek, 
prace plastyczne, dokumenty znajdujące się w teczce grupowej nauczyciela,  worków na strój gimnastyczny i na buty zmienne. 

 

          Podpis ucznia pełnoletniego 

1. .................................................................... 

 

 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że na podstawie art.. 6 ust. 1 lit. a RODO4 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
……………………………………………………………………………………………………………………… przez   

(imię i nazwisko dziecka)    
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach  

(nazwa i siedziba placówki oświatowej) 
w celu informacyjnym umieszczenia na „Tablicy ogłoszeń dla rodziców” mojego imienia i nazwiska. 

 

Podpis ucznia pełnoletniego  

 

1. .................................................................... 

 
 

                                                           
1Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
2 Z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. Zm.). 
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
4 Tamże 



 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

  
Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym 
mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia zwanego dalej RODO5, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku 
z załatwieniem konkretnej sprawy. 
 

1. Informacje dotyczące administratora danych 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zwany dalej SOSW                  
z siedzibą ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14, 39-100 Ropczyce w imieniu, którego działa Dyrektor; 

 
2. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Teresę Curzytek. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych jest możliwy za pomocą adresu nr tel. 600808605 oraz e-maila: iod@post.pl; 

 
3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne 

Państwa dane oraz dane Państwa dzieci będą przetwarzane w celu tworzenia dokumentacji w okresie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka, wychowania przedszkolnego oraz w okresie realizacji obowiązku szkolnego dziecka przez 
SOSW. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1  lit. a i c RODO oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz.U. t.j. Dz. U. z 2018 r. z późn. zm.). 

 
4. Okres przechowywania danych 

Dane osobowe Państwa oraz dane Państwa dzieci będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, 
w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach6 oraz wewnętrznych 
przepisów kancelaryjno-archiwalnych. 

 
5. Komu przekazujemy Państwa dane? 

Państwa dane oraz dane Państwa dzieci przekazywane będą osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 
w szczególności: 
1) Ministerstwu Edukacji Narodowej, 
2) Starostwu Powiatowemu w Ropczycach, 
3) Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, 
4) Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, 
5) Ośrodkom Pomocy Społecznej.  

 
6. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych Państwa dzieci, 
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach 
przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych 
danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
7. Obowiązek podania danych 

Podanie danych osobowych w zakresie korzystania przez Państwa dzieci z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest 
dobrowolne, nie podanie danych spowoduje brak skorzystania z tej możliwości, natomiast w zakresie realizacji obowiązku 
szkolnego Państwa dzieci podanie danych jest obowiązkowe.  
 

8. Przetwarzanie danych 
Dane osobowe Państwa oraz dane Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
w formie profilowania.  

 
…………………………………………….. 
 podpis administratora danych 

  
OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z niniejszą klauzulą informacyjną.               
 

Podpis osoby zapoznanej z klauzulą: 
 

1. ………………………………………………….. 
 
 

                                                           
5rozporządzenie 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 (ogólnego  
rozporządzenia o ochronie danych). 
6 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.). 
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