
*) niepotrzebne skreślić 

 Zgoda rodzica/prawnego opiekuna ucznia na przetwarzanie danych kontaktowych w celu 

zapewnienia komunikacji dodatkowymi kanałami elektronicznymi/zdalnymi. 
(w przypadku przekazania danych obojga rodziców – podpis składają oboje) 

 

Ja niżej podpisana/y 

Imię i nazwisko (rodzica/prawnego opiekuna): ………………………………………….. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* 

na przetwarzanie przez Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu moich 

danych kontaktowych (tj. telefony, adresy poczty elektronicznej, inne środki komunikacji 

elektronicznej/zdalnej) w celu kontaktu ze mną. Dane te podałem dobrowolnie (m.in. podczas 

procesu rekrutacji, w kartach informacyjnych itp.) Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu 

do danych oraz o prawie do odwołania zgody w każdym czasie, ponadto zostałem/am 

poinformowany/a, że dane powyższe nie będą przetwarzane przez Szkołę w żadnym innym celu niż 

wskazany powyżej. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia……………………………………..…………… data:……………………………. 

 

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna małoletniego ucznia 

na rozpowszechnianie wizerunku 

Jako posiadający/a nieograniczoną władzę rodzicielską wyrażam/nie wyrażam* zgody/ę na 

utrwalanie i rozpowszechnianie przez Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego 

w Oświęcimiu wizerunku mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) ………………………………………….. wraz 

z podaniem imienia, nazwiska oraz klasy w materiałach (m.in. tabla, zdjęcia z uroczystości szkolnych 

i innych imprez) i publikacjach, w tym elektronicznych (m.in. strona internetowa, wersje 

elektroniczne publikacji). Niniejsza zgoda odnosi się do utrwalania i wykorzystania wizerunku 

małoletniego ucznia wyłącznie w celach związanych z szeroko rozumianą działalnością Szkoły 

i instytucji przyszkolnych, w tym do dokumentowania działalności placówki. Udzielona zgoda jest 

nieograniczona czasowo i terytorialnie. Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do danych 

oraz o prawie do odwołania zgody w każdym czasie. Ponadto zostałem/am poinformowany/a, że 

dane powyższe nie będą przetwarzane przez Szkołę w żadnym innym celu niż wskazany powyżej. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia…………………………………………..……… data:……………………………. 

 

Zgoda pełnoletniego ucznia 

na rozpowszechnianie wizerunku 

Ja (nazwisko i imię ucznia): ………………………………………. wyrażam/nie wyrażam* zgody/ę na utrwalanie 

i rozpowszechnianie przez Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu 

mojego wizerunku wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz klasy w materiałach (m.in. tabla, zdjęcia 

z uroczystości szkolnych i innych imprez) i publikacjach w tym elektronicznych (m.in. strona 

internetowa, wersje elektroniczne publikacji). Niniejsza zgoda odnosi się do utrwalania 

i wykorzystania wizerunku wyłącznie w celach związanych z szeroko rozumianą działalnością Szkoły 

i instytucji przyszkolnych, w tym do dokumentowania działalności placówki. Udzielona zgoda jest 

nieograniczona czasowo i terytorialnie. Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do danych 

oraz o prawie do odwołania zgody w każdym czasie. Ponadto zostałem/am poinformowany/a, że 

dane powyższe nie będą przetwarzane przez Szkołę w żadnym innym celu niż wskazany powyżej. 

Podpis pełnoletniego ucznia………………………………………………………………… data:……………………………. 



*) niepotrzebne skreślić 

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna ucznia 

 na udział w wycieczkach, uroczystościach i innych wyjściach lokalnych. 

Ja niżej podpisana/y 

Imię i nazwisko (rodzica/prawnego opiekuna): ………………………………………………………….…………….. wyrażam 

zgodę/nie wyrażam zgody* na wyjścia okolicznościowe, lekcje w terenie, wycieczki lokalne 

realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu w granicach 

administracyjnych miasta i gminy Oświęcim. Zgodę wyrażam dobrowolnie. Zostałem/am 

poinformowany/a o prawie do odwołania zgody w każdym czasie. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia…………………………………………………… data:……………………………. 

 

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 (tzw. RODO) dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych 
w Oświęcimiu, ul. Jagiełły 10, 32-600 Oświęcim informuję: 
  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych ucznia jest dyrektor Zespołu Szkół 
Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu z siedzibą w Oświęcimiu (32-600), ul Jagiełły 10 

 Pani/Pana dane osobowe i dane ucznia przetwarzane będą w celu komunikacji i realizacji zadań szkoły i nie 
będą udostępniane innym odbiorcom. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są wyłącznie w granicach 
przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego. 

 dyrektor nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym 
do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, danych niepełnoletniego ucznia oraz ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 

 dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji zadań szkoły, a po tym okresie dla celów 
i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

 szkołą nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz nie stosuje 
zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 

  w związku z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do szkoły z prośbą 
o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 szkoła prowadzi dziennik elektroniczny Synergia Librus, prowadzony przez Librus Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k. ul.Korfantego 193, 40-153 Katowice 

Data:………………………………… 
Podpis rodziców, prawnych opiekunów (lub pełnoletniego ucznia):………………………….………….…………… 


