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*niepotrzebne skreślić                                                                                      

 

 

 

 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy a dnia 6 czerwca 1977r. – Kodeks Karny ( Dz. U.Nr 88, poz. 533, z późn. 
zm.) oświadczam, że informacje podane w kwestionariuszu są zgodne z prawdą. 
 

………………………………………………………………………………………………   ……………………………………………………………………………………………… 

podpis ojca/ opiekuna prawnego*     podpis matki / opiekuna prawnego* 

 

…………………………………………    

(miejscowość, data)  

 

                        

 

Klasa: 

Data przyjęcia: 

 
 

 

 

druga fotografia na legitymację 

Proszę wypełniać drukowanymi literami! 

Nazwisko ucznia 
 

Imiona 
 

Data i miejsce urodzenia 
(miejscowość, województwo)  

Pesel 
           

 

Adres stałego zameldowania  

Adres miejsca zamieszkania/ 

korespondencyjny  

 

 

Placówka do której uczeń 

uczęszczał  

Obwód i adres szkoły zgodny  

z adresem stałego zameldowania  

Imię i nazwisko ojca/ opiekuna 

prawnego: 

Adres: 

 

 

Nr telefonu ojca:  

Imię i nazwisko matki/ opiekuna 

prawnego : 

                                                Adres: 

 

 
 

Nr telefonu matki:  
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Administrator danych osobowych – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Płk Kazimierza Pruszkowskiego w Redzie z siedzibą w Redzie, 
przy ul. Łąkowej 36/38, na postawie art. 6 ust 1 a Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., zwraca się do 

Pani/Pana z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie następujących Pani/Pana (dziecka) danych osobowych: wizerunek, w 

celu:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(np. 

ogłoszenie wyników konkursu, promocja biblioteki, itp.) promowania działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności dziecka 

oraz ewentualnie na nośnikach promocyjnych wydarzenia typu; wystawa prac uczniów. 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U.  z 

2017 r., poz. 880 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka 

…………………………………………………….….. zarejestrowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Kazimierza Pruszkowskiego w Redzie 

w zakresie: uroczystości, zabawy, zajęcia dydaktyczne, wycieczki, konkursy szkolne i inne publikacje mające na celu promocję 

szkoły. Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć na stronie placówki w celu promowania działalności szkoły oraz osiągnięć i  

umiejętności dziecka oraz ewentualnie na promujących wydarzenia typu; wystawa prac uczniów...   

Przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 r. 

Zgoda obowiązuje do czasu jej wycofania. 

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia oraz odwołania zgody. 
 

…………………………………………   …………………………………………………………………………………. 

(miejscowość, data)     (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę / podpis rodzica /opiekuna prawnego) 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:  
 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Płk Kazimierza Pruszkowskiego w Redzie z siedzibą w Redzie, przy ul. Łąkowej 36/38, 
która przetwarza Pani/Pana dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO ogólnego rozporządzenia w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, 
określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r, Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz w celu realizacji statutowych zadań 
dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych w placówce i promocji szkoły.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) możliwy jest pod adresem m.filipowski@filcon-inf.pl  

3. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w formie elektronicznej oraz papierowej, przez czas określony w Instrukcji Kancelaryjnej, tj. do lat 25.  
5. W przypadku przetwarzania danych osobowych Pani/Pana do innych celów, uzyskanych poprzez wyrażenie zgody, może Pani/Pan wycofać ją w dowolnym 
momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.  
6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W 

usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom 
świadczącym usługi serwisowe, informatyczne, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.  

8. Osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie, (00-193) ul. Stawki 2. 
 

mailto:m.filipowski@filcon-inf.pl

