
         miejscowość, dnia ……… 
/pieczątka szkoły/        

Oświadczenie 

Przyjmuję do wiadomości, że jestem odpowiedzialna(y) za właściwe użytkowanie wypożyczonych 

podręczników/materiałów edukacyjnych w  roku szkolnym  ……………………………. przez moje dziecko 

…………………………………………………………………………………………  ucznia klasy ……………..    

 W przypadku zniszczenia, zgubienia lub nieoddania do biblioteki szkolnej wypożyczonych 

podręczników/materiałów edukacyjnych ponoszę odpowiedzialność finansową zgodnie z art. 22ak ust. 3 

ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 811). 

         ……………………………. 
            /data i czytelny podpis/ 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 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 (zwanej dalej RODO) Zespół Szkolno – 
Przedszkolny nr 3 w Wodzisławiu Śląskim informuje, że:  

 
 Administratorem  Państwa Danych Osobowych  jest Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3  z siedzibą   

w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 3 
 Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań przez  Szkołę zgodnie z udzieloną 

przez Państwa  zgodą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz poprawiania danych 

osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

 Zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania. 
 Przysługuje Pani/Panu możliwość skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
 Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych grzegorzpigula@interia.pl,   tel. 536767005. 
 Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą osoby fizyczne i podmioty prawne mające 

dostęp do wyżej wymienionych serwisów, portali, kronik, tablic ściennych i folderów zgodnie  
z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą; 

 Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej; 

 Ze względu na informacyjny i promocyjny cel udostępniania danych osobowych Pani/Pana dziecka nie 
określa się okresu przechowywania tych danych; 

 Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 
osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

 Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
 Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych 

osobowych; 
 Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje 

danych osobowych; 
 Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż 

cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane. 

 

..………………………………………………. 

(data i czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 
 


