
Załącznik nr 2 do umowy o naukę szkolną

Zgoda na przetwarzanie danych na cele organizacji wycieczek

□ Wyrażam zgodę 
□ Nie wyrażam zgody
na przetwarzanie danych osobowych dziecka: imię……………… nazwisko…………...……….. 
na potrzeby organizacji wycieczek przez NIEPUBLICZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ „ŹRÓDŁA”
w Skierniewicach.
Dane będą przetwarzane  na podstawie 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. Jednocześnie informuje, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dostępnej na
stronie internetowej/ w siedzibie szkoły.

……….…………………………………………. 
                         data i podpis rodziców / opiekunów prawnych

Zgoda na konkursy, umieszczenie wyników laureatów

□ Wyrażam zgodę 
□ Nie wyrażam zgody
na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka,  umieszczenie  wyników laureatów konkursów, olimpiad,
zawodów  sportowych  (  imię  i  nazwisko,  klasa,  szkoła,  fotografia)  przez  Niepubliczną  Szkołę
Podstawową „Źródła” w Skierniewicach, inne Szkoły, Organizatorów związanych z realizacją celów
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Dane będą przetwarzane  na podstawie 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. Jednocześnie informuje, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dostępnej na
stronie internetowej/ w siedzibie szkoły.

……….…………………………………………. 
         data i podpis rodziców / opiekunów prawnych

Zgoda do upowszechniania wizerunku  dziecka na stronie internetowej szkoły, facebooku, prasie 

□ Wyrażam zgodę 
□ Nie wyrażam zgody
na  wykorzystanie  wizerunku  mojego  dziecka  imię  ……………  nazwisko……………………..  przez
Niepubliczną Szkołę  Podstawową „Źródła” w Skierniewicach do promowania  działań związanych  
z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz
materiałów filmowych na szkolnych stronach internetowych, prasie oraz facebooku.
Dane będą przetwarzane  na podstawie 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. Jednocześnie informuje, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dostępnej na
stronie internetowej/ w siedzibie szkoły.

……….…………………………………………. 
                                                                                            data i podpis rodziców / opiekunów prawnych


