Oświadczenie woli rodzica/opiekuna prawnego w sprawie uczestnictwa
dziecka w zajęciach religii/etyki
Oświadczam, że wyrażam wolę/nie wyrażam* woli na udział mojego dziecka
…...................................................................................................................................................
w zajęciach religii w roku szkolnym ………………………..
*niepotrzebne skreślić
….............................................................
data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

Oświadczam, że wyrażam wolę/nie wyrażam* woli na udział mojego dziecka
…...................................................................................................................................................
w zajęciach etyki w roku szkolnym ……………………...
*niepotrzebne skreślić
….............................................................
data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna
Zgoda (oświadczenie woli)na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i można ją wycofać w dowolnym
momencie. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością realizacji celu przetwarzania (organizacja
zajęć religii/etyki). Wycofanie zgody (oświadczenia woli) nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
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Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdańsku ul. Stroma 19
Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 pani Patrycja Gancarz,
p.gancarz@sp40.edu.gdansk.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: email: iodsp40@wp.pl
Dane przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO) oraz art. 6 ust. lit.
b) RODO w celu realizacji obowiązku prawnego w związku z art. 12 ustawy z dn. 7 września 1991r. o
systemie oświaty oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w
sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.
U. z 1992r. Nr 36 poz. 155 ze zm.).
Dane będą przetwarzane przez rok szkolny …………………… a następnie trwale niszczone.
Odbiorcami danych mogą być tylko podmioty uprawnione, w postaci instytucji państwowych takich jaki
np. Kuratorium Oświaty, Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska itp.
Mają Państwo prawo: do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich
przenoszenia. W celu realizacji w/w praw prosimy o kontakt z Naszym Inspektorem Ochrony Danych.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych narusza w/w prawa. przepisy
o ochronie danych osobowych.
Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

