OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH
1.Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.233 kodeksu karnego, oświadczam, że podane dane
godne są ze stanem faktycznym.
2. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w Zgłoszeniu,
niezwłocznie powiadomię o nich szkołę.
3.Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i
udostępnianie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w systemach informatycznych szkoły
oraz organu prowadzącego szkołę, w Urzędzie Gminy w Łubowie. Przetwarzanie danych odbywać
się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.)

.......................................................
Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

....................................................
Miejscowość, data

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana - rodzica, prawnego opiekuna/uczniów danych osobowych jest
Szkoła Podstawowa w Fałkowie, nr. tel 61 427 59 42, e-mail : spfalkowo@vp.pl
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Fałkowie możliwy jest
pod numerem tel. 601 552 126, e-mail : rodo@elta.gniezno.pl
3.Dane osobowe Pana/i ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu: realizacji zadań ustawowych , określonych
w Ustawie Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2018r., poz. 996 oraz Ustawy o
systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457) w celu realizacji
statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
4.Pana/Pani ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zawarte w Jednolitym
Rzeczowym Wykazie Akt.
5.Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6.Rodzicom/Prawnym opiekunom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na
przepisy prawa oświatowego j/w.

