W związku z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Bartosz Kapłon.
3.

Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały okres
trwania edukacji szkolnej.

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie
stosownych przepisów prawa.
5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
7.

Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.

Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………………….

Data, podpis rodziców…………………………………………………………………………………..

W związku z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Barbara Grądkowska.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Bartosz Kapłon.
3.

Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały okres
trwania edukacji szkolnej.

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie
stosownych przepisów prawa.
5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
7.

Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.

Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………………….

Data, podpis rodziców…………………………………………………………………………………..

