
   

OŚWIADCZENIE 

dot. dziecka .......................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 

1.  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w imprezach organizowanych przez szkołę: 

TAK  

  

NIE  

2.  Oświadczam, że w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka zgadzam się na udzielenie mu 

niezbędnej pomocy przedmedycznej i medycznej. Zezwalam na przewiezienie dziecka do placówki 

medycznej, szpitala. Oświadczenie obowiązuje na czas pobytu dziecka w szkole oraz na wycieczkach, 

wyjściach i imprezach organizowanych przez szkołę. 

TAK  

  

NIE  

3.  Oświadczam, że dziecko będzie używać telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego 

zgodnie z § 27 ust. 3 Statutu Szkoły Podstawowej nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-

Białej:  

„3. W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych 

(powinny być wyłączone i schowane): 

1)  zaginięcie lub kradzież telefonu lub innego urządzenia elektronicznego należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy 

lub dyrektorowi, a także odpowiednim organom policji; 

2)  telefon lub inne urządzenie elektroniczne może być używane wyłącznie jako pomoc dydaktyczna z polecenia 

nauczyciela; 

3)  naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na 

terenie szkoły powoduje zapisanie uwagi negatywnej, a w przypadku notorycznego naruszania powyższej zasady 

wezwanie rodziców; 

4)  w przypadku konieczności kontaktu telefonicznego dziecka z rodzicem (rodzica z dzieckiem) istnieje możliwość 

skorzystania z telefonu za zgodą nauczyciela lub telefonu w sekretariacie szkoły; 

5)  w związku z powyższym urządzenia elektroniczne w tym telefony komórkowe uczeń przynosi na własną 

odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia urządzeń (z wyjątkiem, kiedy jest 

używane jako pomoc dydaktyczna)”. 

4.  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wyjściach i wycieczkach organizowanych przez szkołę. 

TAK  

  

NIE  

W przypadku, kiedy dziecko nie może uczestniczyć w wycieczce, rodzice składają pisemne oświadczenie. 

5.  Zostałem poinformowany, że w każdym momencie mogę zmienić dane i informacje podane 

w oświadczeniu. 

Bielsko-Biała, dnia …………………………………  …………………………………………………… 

 podpis rodzica / prawnego opiekuna 

  



   

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WIZERUNKU DZIECKA 

Oświadczam, że wyrażam lub nie wyrażam zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

………………………………………………………………………………………… w zakresie form publikacji 

zgodnie z poniższą tabelą (w tabeli proszę zaznaczyć opcje, które Państwo wybierają). 

Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności publikację wizerunku: 

[   ] TAK       [   ] NIE –  na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/dziesiatka/  

[   ] TAK       [   ] NIE –  na kanale YouTube szkoły 

https://www.youtube.com/channel/UC1uC6wohY41ugqlRPuNx1zw  

[   ] TAK       [   ] NIE –  na stronie internetowej https://sp10rejbb.pl/   

[   ] TAK       [   ] NIE –  w lokalnych mediach 

[   ] TAK       [   ] NIE –  w materiałach wykorzystywanych w promocji (m.in. ulotki, foldery, plakaty, 

filmy promocyjne) 

[   ] TAK       [   ] NIE –  na tablicach wewnątrz budynku 

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania 

i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie 

uznanych za nieetyczne. 

*Proszę zaznaczyć właściwe pole. Pozostawienie wolnego miejsca będzie traktowane jako brak zgody. 

INFORMACJA 

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1.  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja 

Adres: ul. Komorowicka 13, 43-300 Bielsko-Biała 

Kontakt: sp10@rejbb.pl  

2.  WSPÓŁADMINISTRATOR 

Nie dotyczy 

3.  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Imię i nazwisko: Dawid Nogaj 

Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu 

4.  CEL PRZETWARZANIA 

Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu promocji działalności i osiągnięć oraz będą udostępniane zgodnie 

z wyrażoną zgodą w tabeli powyżej.  

5. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA 

Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. a 

Podstawa prawna: Zgoda 

6. ODBIORCY DANYCH  

Odbiorcami danych osobowych będą osoby fizyczne i podmioty prawne mające dostęp do wyżej wymienionych: portali, tablic ściennych 

i folderów zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą. 

7.  OKRES PRZECHOWYWANIA  

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów lub do czasu wycofania zgody. 

8.  PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 

• do wycofania zgody w dowolnym momencie (obowiązuje w stosunku do przetwarzania od momentu złożenia oświadczenia) 

• do dostępu do danych  

• do żądania sprostowania danych 

• do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym 

• do żądania ograniczenia przetwarzania 

• do przenoszenia danych 

• do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 

9.  TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH 

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowych. 

10.  INFORMACJA  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

11.  ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE 

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

 

Bielsko-Biała, dnia …………………………………  …………………………………………………… 
 podpis rodzica / prawnego opiekuna 
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