OŚWIADCZENIA I KLAUZULE
1. Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam/y, że wszystkie dane umieszczone
w zgłoszeniu/wniosku o przyjęciu dziecka do klasy I są zgodne ze stanem faktycznym, a w przypadku
jakichkolwiek zmian zobowiązuję/emy się do ich aktualizacji. Przyjmuję/emy do wiadomości, że Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym może zażądać przedstawienia dokumentów
potwierdzających w/w dane.

Rejowiec Fabryczny 2022………………
(data)

…..…………………………
(podpis ojca)

……………………………
(podpis matki)

2. Decydując się na zapisanie naszego/mojego syna/córki …………………………………………..… do Szkoły
Podstawowej im Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym zobowiązuję/emy się do:
a) przestrzegania postanowień Statutu i obowiązujących w szkole regulaminów i procedur,
b) przestrzegania postanowień i ustaleń organów szkoły,
c) uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez szkołę dla rodziców.

Rejowiec Fabryczny 2022………………
(data)

…..…………………………
(podpis ojca)

……………………………

(podpis matki)

3.. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, wyrażam/y nie wyrażam/y zgody na okresowy przegląd czystości
dziecka, w tym czystość głowy i skóry oraz na okresowe ważenie i mierzenie przez dyplomowaną pielęgniarkę.
Rejowiec Fabryczny 2022……………
(data)

…..…………………………
(podpis ojca)

……………………………
(podpis matki)

4. Wyrażam/y nie wyrażam/y zgody w sytuacji niemożności nawiązania
z rodzicami, na interwencję lekarza (choroba dziecka, wypadek itp.) i podanie lekarstw.

kontaktu

telefonicznego

Proszę wskazać, jakiego lekarstwa nie może podać dziecku lekarz i dlaczego oraz inne przeciwwskazania:
..............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Rejowiec Fabryczny 2022……………
(data)

…..…………………………

……………………………

(podpis matki)

(podpis ojca)

OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA DZIECKA NA RELIGIĘ
Na podstawie Rozporządzenia MEN z kwietnia 1992 r. w prawie warunków i sposobu organizowania nauki religii i etyki w
publicznych przedszkolach i szkołach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 983) niniejszym wyrażam wolę, aby mój syn / moja
córka …………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)
uczeń/uczennica klasy ………………… od roku szkolnego 2022/2023 do zakończenia nauki w Szkole Podstawowej im. Mikołaja
Reja w Rejowcu Fabrycznym uczestniczył / uczestniczyła w lekcjach religii.
Rejowiec Fabryczny 2022…………………
…..…………………………
……………………………
(data)

(podpis matki)

(podpis ojca)

OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE PUBLIKACJI SKŁADU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka, w tym
imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Reja
w Rejowcu Fabrycznym składu Samorządu Uczniowskiego, na stronie internetowej szkoły, w kronice
szkolnej, a także w gablotach i tablicach ściennych
Rejowiec Fabryczny 2022…………………
(data)

…..…………………………
(podpis matki)

……………………………
(podpis ojca)

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka, w tym
imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Reja
w Rejowcu Fabrycznym jego wyników przedmiotowych, osiągnięć i prac na stronie internetowej szkoły, w
kronice szkolnej, a także w gablotach i tablicach ściennych zgodnie 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.
1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
2022…………………………………...
(data, podpis)

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas organizacji
konkursów, zawodów sportowych oraz innych uroczystości szkolnych na stronie internetowej
www.zszs.rejowiec.pl , w kronice szkolnej, jak również w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).
Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl kształcenia. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może
być wycofana w dowolnym czasie.
2022……………………………………...
(data, podpis)

Pouczenie:
Wszystkie oświadczenia i klauzule są prawomocne z chwilą przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Reja w Rejowcu Fabrycznym.
Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższego pouczenia.

Rejowiec Fabryczny 2022………………
(data)

…..…………………………
(podpis ojca)

……………………………
(podpis matki)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że: Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szkoła
Podstawowa im. Mikołaja Reja 22-170 Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 18, tel. 825664119, email: sprejowiecfabr@poczta.onet.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem email: inspektor@cbi24.pl.
3. Celem przetwarzania jest realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, zagwarantowanie dziecku
bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Wypełnienie obowiązków
prawnych ciążących na administratorze wynika z przepisów:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
- aktów wykonawczych do ww. ustaw, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane
dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez
administratora.
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i
przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa
członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. firmy dostarczające
oprogramowanie.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobierania nauki w szkole, a następnie przez okres niezbędny do archiwizacji
tj. przez okres 50 lat.
7. Ma Pan/Pani prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych.
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
*Rozporządzenie 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).

