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ZGODA NA ZAJĘCIA 

 
 

*zaznacz ( x) jeśli się zgadzasz .  

 
 

*Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………………. 

                                                                                                    ( imię i nazwisko)  

na udział w: 

 
A. zajęciach logopedycznych,  

B. zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych,  

C. terapii pedagogicznej,  

D. zajęciach rewalidacyjnych,  

E. zajęciach wyrównawczych 

( proszę odpowiednie podkreślić, zakreślić)  

 

Organizowanych przez………………………………………………..…………………………………… 

                                                  (nazwa jednostki) 

Na podstawie ustawy  

 

Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2020.910 t.j.) Ustawa o systemie oświaty z dnia 5 lipca 2018 r. 

(Dz.U.2020.1327 t.j) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1280 

t.j.) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla 

publicznych szkół (Dz.U.2019.639 ) – § 2 ust. 1 pkt 2, § 4 ust. 1. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.2020.1309 t.j.) – § 6 ust. 1 , § 5 pkt 4. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Administratorem Pana/Pani danych oraz dziecka wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Szkoła Podstawowa 

…………………………… reprezentowana przez dyrektora szkoły. 

2. Dane osobowe zostają przekazane tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa.  
3. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę 

przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email kontakt@iszd.pl 

4. Administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza Pani / Pana /dziecka dane celem udziału w zajęciach organizowanych przez 

placówkę zgodnie z przepisami prawa.  
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi dziecku udział w zajęciach. 

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym 

mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą 
przekazania/powierzenia danych są szczególne przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym 

osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące 
uprawnienia: 

− dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

− żądania ich sprostowania, 

− usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą elektroniczną kierując 

korespondencję na adres kontakt@iszd.pl  
10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne 

z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. 

11. Pani/Pana dane dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
12. Dane osobowe będą przechowywane przez do końca okresu edukacji w placówce edukacyjnej. 

 

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

(miejscowość/data)                                (czytelny podpis opiekuna prawnego) 

 

mailto:kontakt@iszd.pl

