
 

          Załącznik nr 2 

 
………………………….…………………………………….. 

                      (miejscowość, data) 

 
Do Dyrektora 
Zespołu Szkół Specjalnych  
im. Kornela Makuszyńskiego 
w Gębicach 

 

 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych* ucznia  

 w sprawie uczęszczania na lekcje religii/etyki 
 

Wyrażam wolę/nie wyrażam woli*, aby moje dziecko 
 
 

…………………………………………..……………………………………………….…………….…….. 
(imię i nazwisko ucznia) 

 

uczestniczyło w  lekcjach religii/etyki* organizowanych w Zespole Szkół Specjalnych im. Kornela 

Makuszyńskiego w Gębicach od roku szkolnego 2019/2020. 
 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych 
zwykłych i tzw. „wrażliwych” mojego dziecka przez Zespół Szkół Specjalnych im. Kornela 
Makuszyńskiego w Gębicach.  
 

Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną: 
Administratorem Pani/Pana danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Zespół Szkół 
Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach z siedzibą przy ul. Polna 1 (kod pocztowy: 64-700 Czarnków), tel. (67) 255-14-20, 
adres e-mailowy: zssgebice@wp.pl  
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa, a zawłaszcza ustawy Prawo oświatowe, ustawy  
o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym zwłaszcza 
dla zapewnienia uczniowi nauczania w ZSS, dokumentowania jego przebiegu, realizowania praw i obowiązków ucznia wynikających  
z przepisów prawa oraz Statutu ZSS. Przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede 
wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c, e i f oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia; niekiedy podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych przez ZSS może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a  
lub art. 9 ust. 2 lit a  w związku z art. 7 RODO. 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia prowadzenie dokumentacji nauczania, prowadzenia dziennika. Ich niepodanie skutkuje  
np. brakiem możliwości uczestniczenia ucznia  w lekcjach religii/etyki. 
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą  organy władzy 
publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; uprawnione podmioty dostarczające ZSS obsługi 
informatycznej lub prawnej na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych; podmioty organizujące, konkursy i inne wydarzenia 
edukacyjne, w których uczeń bierze udział. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej. 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. 

 
 

RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI 
 

 
 
......................................................... 
(podpis matki/opiekuna) 
 
 

 
........................................................ 
(podpis ojca/opiekuna) 

 
 
*niepotrzebne skreślić 


