
Imię i nazwisko ucznia/uczennicy: ……………………………………………………………………………………………………. 

Klasa: ……………………………………….. 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail ucznia/uczennicy: …………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko rodzica: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail rodzica: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu do szybkiego kontaktu z rodzicem: ………………………………………………………………………….. 

 

 

Klauzula informacyjna RODO dla rodziców (prawnych opiekunów) i uczniów 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 

1) Administratorem danych osobowych uczniów jest Zespół Kształcenia i Wychowania w 

Dziemianach, 83-425 Dziemiany, ul. Wyzwolenia 20, tel. 58 688 00 09 

2) Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z 

którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod.zkiwdziemiany@onet.pl 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) 

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy 

5) Każdy rodzic i uczeń posiadają prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody. 

 

 

Data: 

 

Czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) 
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