
ZGODA - STYPENDYŚCI 

 

…………………………………………… 

imię i nazwisko dziecka 

…………………. 

klasa 

 

Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO) 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka oraz upublicznienie jego 

danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska i oznaczenia klasy w związku  

z publikacją informacji o stypendystach szkoły. 

Dane te mogą zostać opublikowane na stronie internetowej szkoły, Gminy Stara Biała,  

w Informatorze "Nasza Gmina” oraz w mediach społecznościowych tych podmiotów. 

 

      ____________________                                     _____________________________ 
                      Data                                                                                                      Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:  

Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach, ul. Floriańska 4, 09-412 Stare 

Proboszczewice. 

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@starabiala.pl 

Celem przetwarzania danych jest publikacja informacji o stypendystach. 

Podstawą przetwarzania jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka, którego dane dotyczą. 

Odbiorcami danych osobowych są wszyscy, ponieważ wizerunek i wymienione dane będą podane do publicznej 

wiadomości. 

Ze zgody można wycofać się w każdej chwili składając pisemną rezygnację do Administratora danych. Wycofanie się ze 

zgody wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania wizerunku dziecka przez administratora od dnia złożenia wycofania. 

Informujemy o prawie do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz  

o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

Administrator nie profiluje danych osobowych. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 



Oświadczenie 
 

 

Wyrażam zgodę, aby moje dziecko ............................................., 

ucz. klasy ............., odebrało stypendium za osiągnięcia sportowe  

w kwocie 100zł. 

 

 

..................................................................... 
data i podpis rodziców 

  



Oświadczenie 
 

 

Wyrażam zgodę, aby moje dziecko ............................................., 

ucz. klasy ........... Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach, 

odebrało stypendium za wyniki w nauce w kwocie 200zł. 

 

 

..................................................................... 
data i podpis rodziców 

 


