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

(miejscowość, data) 

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY PRZEZ RODZICA NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH WŁASNYCH I DZIECKA 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1 - (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) - wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych moich i mojego dziecka: 

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

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

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

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

(imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, e-mail, nr telefonu - rodzica i dziecka) 

przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych przy ul. H. Sienkiewicza 46 jako 

Administratora danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego zawartych w dokumentach 

aplikacyjnych, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do świetlicy 

środowiskowej. 

Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu: 

• imię i nazwisko, 

• data urodzenia, 

• adres zamieszkania, zameldowania, 

• adres e-mail, 

• nr telefonu do rodziców/opiekunów prawnych dziecka. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci jest ustawa Prawo Oświatowe, Ustawa o Systemie 

Oświaty, Ustawa o Systemie Informacji Oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych 

dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

1. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica i dziecka jest dobrowolne, ale 

niezbędne w celu rekrutacji do świetlicy środowiskowej w Łysych. 

2. Dane osobowe będą pozyskiwane przez upoważnionych pracowników świetlicy. 



3. Administratorem danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka jest dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych. 

4. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka mogą być udostępniane organom 

umocowanym do ich pozyskiwania na mocy prawa powszechnie obowiązującego. 

5. Dane będą przechowywane przez okres trwania działalności świetlicy, a następnie usunięte 

lub archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Rodzic/opiekun prawny ma prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, ma 

prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, 

wycofania zgody na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych oraz dziecka. 

8. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce 

do momentu wycofania zgody. 

9. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do przenoszenia danych osobowych swoich oraz dziecka. 

10. Rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich 

danych osobowych oraz dziecka przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie przez rodzica/opiekuna prawnego prawidłowych danych osobowych, w tym dziecka, 

jest warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do świetlicy środowiskowej w 

Łysych. 

 

 

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

(data, podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 


