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(Imię i nazwisko rodziców) 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica na przetwarzanie danych osobowych 

własnych i  dziecka 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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)  Dz. Urz. UE L z 

2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1000) – wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych   i  mojego dziecka:  

 

................................................................................................................................................ 
(Imię i nazwisko dziecka) 

 

przez: XXXIX Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu; 

al. Niepodległości 41 w związku z procesem rekrutacji 

     
 

1. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica i dziecka jest dobrowolne, ale niezbędne w 

celu: j.w. 

2. Dane osobowe będą pozyskiwane przez: j.w. 

3. Administratorem danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka jest Dyrektor Liceum 

Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek UR w Poznaniu – Beata Maćkowiak OSU  

4. W sprawach związanych z danymi rodzica lub dziecka proszę kontaktować się z: j.w 

5. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego  lub dziecka mogą być udostępniane:  

− administracji szkoły 

6. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka mogą być udostępniane organom umocowanym do 

ich pozyskania na mocy prawa powszechnie obowiązującego. 

7. Dane będą przechowywane przez okres rekrutacji i jeden rok, a następnie w ciągu 30 dni usunięte. 

8. Rodzic ma prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, ma prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania. 

9. Rodzic ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania zgody na dalsze 

przetwarzanie swoich danych  osobowych oraz dziecka.  

10. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 

wycofania zgody. 

11. Rodzic ma prawo do przenoszenia danych osobowych swoich oraz dziecka. 

12. Rodzic ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych osobowych oraz dziecka 

przez Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek UR w Poznaniu do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

13. Podanie przez rodzica/opiekuna prawnego prawidłowych danych osobowych własnych i dziecka oraz 

zgoda na ich przetwarzanie jest warunkiem koniecznym do uczestniczenia  w procesie rekrutacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ............................................         ............................................ 
               podpis matki/opiekuna prawnego                                                                                                    podpis ojca/opiekuna prawnego 

 
 


