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          Imię i nazwisko 

Lubochnia, dnia  ……............................... 

 

OŚWIADCZENIE 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

W nawiązaniu do 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),  

(Dz. Urz. UE L 2016.119.1) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich  

i mojego dziecka, zawartych w karcie zgłoszenia ucznia na obiady szkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Lubochni. 

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego. 

 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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  - dalej „RODO” informujemy, że: 

•Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubochni reprezentowany przez 

Dyrektora placówki z siedzibą ul. Łódzka 19, 97-217 Lubochni. 

• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe inspektora: iod@lubochnia.pl 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Administratora danych: 

• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, w/w Rozporządzenia w związku z realizacją umów i działań podjętych 

na Państwa życzenie lub których jesteście Państwo stroną 

• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, 

• Przetwarzane dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 

• inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa, 

• inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania, 

w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

• W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 

dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania 

danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

mailto:iod@lubochnia.pl


W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. 

a w/w Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

• Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne 

 

     …………….……………………………. 

podpis rodziców (opiekunów prawnych) 

 


