
Włocławek, ……………………………. 

 
OŚWIADCZENIE 

 
  Na podstawie art. 6 i art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016r. 

w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej 
RODO wyrażam / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych 
mojego dziecka : 

 

 …………………….……………………………………………………………………………………………………….…….. 
- imię i nazwisko 
- data urodzenia 
- adres zamieszkania 
- Pesel 
- klasa, dane o dorobku, szczególnych osiągnięciach, ocenach, ocenie z zachowania 

w  celu  złożenia wniosku o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych 
uczniów z  terenu miasta Włocławek. 

 

Wyrażam / nie wyrażam* zgody  na publikowanie wizerunku mojego dziecka podczas gali wręczenia 

stypendium Prezydenta Miasta Włocławek. Jeżeli publikowany wizerunek dziecka ma być opatrzony 

podpisem – ma to być  imię i nazwisko dziecka.                                                                         

……………….……………………….…………………….                                                                                                                                                           
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

* właściwe podkreśl 

Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższymi informacjami:  
 

 administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1  z siedzibą we 
Włocławku ul. Gałczyńskiego 9, reprezentowany przez dyrektora Zespołu, 

 Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 we Włocławku jest inspektor 
zatrudniony w Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, ul. Wojska Polskiego 27, 87-800 
Włocławek, e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl, tel. 54 4270158  

 Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia wniosku o przyznanie stypendium Prezydenta 
Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów z terenu miasta Włocławek; 

 Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),(art. 7 RODO) Podanie 
danych jest dobrowolne; 

 Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie (zgodę można wycofać 
między innymi poprzez złożenie oświadczenia dostępnego u administratora); 

 Podane przez Państwa dane  nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcą Państwa danych 
osobowych będzie Prezydent Miasta Włocławek; 

 Podane przez Państwa dane  osobowe również nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/ 
organizacji międzynarodowych; 

 Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. 
                                                                                                                                 

 
..……………………..……………………………….                            

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 


