
OŚWIADCZENIE

Niniejszym  oświadczam,  że:  podane  w  karcie  zapisu  dziecka  informacje  są  zgodne  ze  stanem
faktycznym; Na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  a,  art.  7,  art.  8 ROZPORZĄDZENIA 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)
wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w karcie  zapisu  dziecka  w celu
realizacji procesu rekrutacji i zadań ustawowych szkoły. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane
wyłącznie instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
i  przetwarzane  przez  okres  wymagany  przepisami  prawa.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą
przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą  profilowane.  Administratorem  danych  jest:
Szkoła  Podstawowa  nr  4  w  Sanoku,  reprezentowana  przez  Dyrektora  szkoły z  siedzibą  przy ul.
Sadowej   12,  38-500  Sanok.  Zgodnie  z  art.  7  ust.  3  ROZPORZĄDZENIA  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) zostałem/am poinformowany/a                       o prawie do: wglądu do swoich
danych, możliwości sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego                   i możliwości
wycofania  zgody  w  dowolnym  momencie.  Nie  wpłynie  to  jednak  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania w okresie od momentu wyrażenia zgody do chwili jej wycofania. 

……….......................... ....................................................................... (Data i podpis 
rodziców/prawnych opiekunów) 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam,  iż  jestem rodzicem/jesteśmy rodzicami/  opiekunem prawnym/opiekunami  prawnymi
ucznia ……………………………………… uczęszczającego do Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku.
Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych. Wyrażam
zgodę  na  przekazanie  na  rzecz  Szkoły  Podstawowej  nr  4  w  Sanoku  praw  autorskich  do  prac
wykonanych przez moje dziecko, w tym ich wykorzystywania na następujących polach eksploatacji :
utrwalenie,  ekspozycja,  wprowadzenie  do  pamięci  komputera,  zwielokrotnienie,  publiczne
odtwarzanie w formie drukowanej lub elektronicznej na materiałach promocyjnych. Wyrażam również
zgodę  na  publikowanie  wizerunku  mojego  dziecka  na  stronie  internetowej  szkoły  i  materiałach
promocyjnych Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku oraz publikacji zdjęć w prasie lokalnej. Podstawa
prawna: 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) i ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych art.81 Rozpowszechnianie wizerunku (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz.
631 z późn. zm.

(Data  i  podpis  rodziców/prawnych  opiekunów)

………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE

Oświadczam,  że  zobowiązuję  się  do  przestrzegania  postanowień  Statutu  Szkoły,   podawania   do
wiadomości szkoły wszelkich zmian dotyczących dziecka i uczestniczenia w zebraniach szkolnych.
Powyższe oświadczenia są ważne przez cały okres nauki.



Data i podpis rodziców/prawnych opiekunów)………………………………………………………………………..


