
Zgoda rodzica  

na przetwarzanie danych osobowych dziecka  

w związku z uczęszczaniem dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego  

w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki ………………….…… przez Administratora – Szkołę Podstawową 

im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym w postaci: imię i nazwisko, wiek, stan zdrowia (w szczególnosci dane dotyczące stanu zdrowia związane 

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2), temperatura ciała dziecka. 

2. Podaję dane osobowe mojego syna/córki dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem/am się z treścią karty informacyjnej, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych mojego syna/córki oraz prawie 

dostępu do treści tych danych osobowych i prawie ich sprostowania. 

 

……………………………………. 

data i podpis (czytelny) 

KARTA INFORMACYJNA 

 

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 

(Dz.U.UE.L. z 2016 r. nr 119, s. 1 ze zm.) (dalej: RODO)  

 



informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych Pana/i dziecka jest Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw, adres e-mail:  iod@konopnica.eu, adres do korespondencji: Szkoła Podstawowa im. Ziemi 

Lubelskiej w Radawcu Dużym, Radawiec Duży 145, 21–030 Motycz.  

3.Dane osobowe Pana/i dziecka będą przetwarzane na podstawie zgody w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników 

przedszkola/oddziału przedszkolnego w związku z uczęszczaniem dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w okresie stanu epidemii  

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Pana/i dziecka, ale cofnięcie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4.Odbiorcami danych osobowych Pana/i dziecka będą odbiorcy uprawnieni na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym organy władzy 

publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,  

w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. 

5.Dane osobowe Pana/i dziecka przechowywane będą  przez czas niezbędny do realizacji celu dla którego są przetwarzane, a także przez czas, w 

którym przepisy obowiązującego prawa nakazują Administratorowi przechowywać dane. 

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/i dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody. 

7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych Pana/i dziecka jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie realizacji celu dla którego 

udzielana jest zgoda. 

9. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu). 

10. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

 


