
 
OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych          

syna/córki ……………………………………………………………………………………………………….... 

zawartych w dokumentacji szkolnej dla potrzeb niezbędnych do realizacji całego procesu edukacji            
szkolnej w Da Vinci Publicznej Szkole Podstawowej zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych              
z dnia 10 maja 2018 r. oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o                
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
 
………………………………………………….                   ……………………………………………………. 
             (miejscowość, data)                                                               (czytelny podpis) 
 

 
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z powyższymi przepisami prawa zostałem/am poinformowany/a, że: 

- administratorem danych jest Da Vinci Publiczna Szkoła Podstawowa w Krakowie z siedzibą os. Na              
Stoku 34, 31-706 Kraków; Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Leszek Szafarczyk,            
adres e-mail: leszek.szafarczyk@szkolamedialna.pl. 

 
- przekazane dane osobowe wykorzystane będą w celu załatwienia wyżej wskazanej sprawy i mogą być              

w tym celu poddawane dalszemu przetwarzaniu przez nauczycieli i wychowawców klas Da Vinci             
Publicznej Szkoły Podstawowej oraz pracowników administracji szkolnej. Ponadto odbiorcami moich          
danych oraz danych mojego dziecka będą Urząd Miasta Krakowa, Miejskie centrum Obsługi Oświaty,             
Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej, organ prowadzący szkołę (Fundacja Szkoła          
Medialna) oraz pielęgniarka szkolna (karta zdrowia dziecka);  

- przekazanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do załatwienia sprawy           
tj. realizacji procesu edukacji mojego dziecka w Da Vinci Publicznej Szkole Podstawowej w Krakowie; 

- przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia; 
- przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 
- mam prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych i              

mojego dziecka narusza przepisy prawa w tym zakresie; 
- po zakończeniu edukacji dane osobowe dotyczące uczniów i rodziców zostaną zarchiwizowane, co            

regulują odpowiednie przepisy prawa; 
- pozostałe dokumenty dotyczące danych osobowych uczniów i rodziców po ukończeniu przez ucznia            

szkoły zostaną zniszczone.  
 
 
 

………………………………………………….                   ……………………………………………………. 
             (miejscowość, data)                                                           (czytelny podpis) 
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