
KARTA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

W ZESPOLE PLACÓWEK W ŁUKOWIE 

1. DANE OSOBOWE DZIECKA 
 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Data urodzenia  

 
2. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

MATKA  Nr telefonu  

OJCIEC  Nr telefonu  

 

 
L.p. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz z 

art. 81 ustawy z dnia 1994r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych : 

Wyrażam 

zgodę 

(podpis) 

Nie wyrażam 

zgody (podpis) 

1. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i 

wykorzystywanie moich danych osobowych jako rodzica 

(opiekuna prawnego) oraz mojego dziecka, w tym wizerunku 

  

2. Na udział mojego dziecka w zajęciach religii katolickiej   

3. Na udział mojego dziecka w zajęciach etyki   

4. Na udział mojego dziecka w zajęciach wychowania do życia 
w rodzinie 

  

5. Na udział mojego dziecka w zajęciach specjalistycznych 

wynikających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej*: 

- logopedia 

- gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

- integracja sensoryczna 

- rehabilitacja 

- EEG Biofeedback 

- terapia metodą Tomatisa 

- masaż 

- terapia ręki 

- terapia taktylna / neurotaktylna 

*(niepotrzebne skreślić) 

  

6. Na udział mojego dziecka w zajęciach w Sali Doświadczania 
Świata 

  

7. Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka po 

zakończeniu zajęć do domu i biorę pełną odpowiedzialność za 
jego bezpieczeństwo w tym czasie 

  

8. Wyrażam zgodę na sprawdzanie czystości mojego dziecka   



Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych 

osobowych jako rodzica (opiekuna prawnego)oraz mojego dziecka, w tym wizerunku 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz z art. 81 ustawy z dnia 1994r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych w celu w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku 

Zespół Placówek w Łukowie, ul. Międzyrzecka 70A, Łuków. 

 

……….…………………………………………. 

 
(data, podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

RODO - Klauzula informacyjna dla rodziców 

 
 

Klauzula informacyjna RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych wychowanków (w tym wizerunku) oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) jest  Dyrektor Zespołu Placówek w Łukowie, 

ul. Międzyrzecka 70A, Łuków. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Placówek w Łukowie możliwy 
jest pod numerem tel.25 798 27 72 lub adresem email: wojtekdo@pro.onet.pl 

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji zadań 

związanych edukacją, wychowaniem, opieką i rewalidacją. 

4. Dane osobowe i wizerunek Państwa dziecka przetwarzane będą w celu promocji 
i budowania pozytywnego obrazu Zespołu Placówek. 

5. Dane osobowe przetwarzane Pani/Pana dziecka nie będą udostępniane odbiorcom 

nieupoważnionym. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem 

o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody. 
 

 

 

Deklaruję dobrowolną składkę na Radę Rodziców na rok szkolny ……………….. 

 

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

(data, podpis rodziców/opiekunów) 

mailto:wojtekdo@pro.onet.pl

