
Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno – Językowa 
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

ZGODA RODZICÓW NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
ORAZ NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę  / nie wyrażam zgody* na
przetwarzanie elektroniczne i/lub w formie papierowej danych osobowych dziecka i jego
rodziny oraz wyrażam zgodę  / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć
dziecka oraz zdjęć przedstawiających prace plastyczne bądź inne twórcze prace artystyczne
wykonane w związku z kształceniem dziecka zawartych w dokumentach Prywatnej Szkoły
Podstawowej Informatyczno-Językowej z Oddziałami Dwujęzycznymi, tylko i wyłącznie dla
celów administracyjnych i organizacyjnych szkoły.

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż wizerunek może zostać na stronie
internetowej szkoły oraz materiałach promujących Prywatną Szkołę Podstawową
Informatyczno-Językową z Oddziałami Dwujęzycznymi. 

Jednocześnie Dyrektor Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno-Językowej 
z Oddziałami Dwujęzycznymi zapewnia, że umieszczone zdjęcia w żaden sposób nie naruszą
godności ucznia ani jego rodziny. 

1) administratorem danych osobowych uczniów jest Centrum Wspierania Rozwoju i Edukacji
Sp. z o.o. jako organ prowadzący Prywatną Szkołę Podstawową Informatyczno-Językową 
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku, ul. Kraszewskiego 33, 15-024 Białystok,
której reprezentantem jest Członek Zarządu Pani Agnieszka Iłendo-Milewska – Dyrektor
Szkoły
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy 
4) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
5) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

……………………………………...data, czytelny podpis Rodzica

* niepotrzebne skreślić
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