
                                                                                                        …………………, dn. ………………… 

                                                                                           (miejscowość)                   (data) 
 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH  
 

Ja, niżej podpisany: 

1. ……………………………………………………………………………………………................ 

(imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego*) 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego*) 

jako rodzic/opiekun prawny mojego/ej syna/córki podopiecznego/podopiecznej*: 

………….…………………………………………….. 

                   (imię i nazwisko dziecka) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące Księży Pallotynów Collegium 

Culmense w Chełmnie, ul. Słowackiego 1 (dalej jako Szkoła) danych osobowych mojego 

dziecka/podopiecznego/podopiecznej* i moich danych osobowych, zawartych w podaniu o przyjęcie do 

szkoły dla celów związanych z procesem przyjęcia do Szkoły oraz prowadzeniem w tym zakresie 

dokumentacji szkolnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami w zakresie 

ochrony danych osobowych. 

Zostałem poinformowany o tym, że: 

1. niniejsza zgoda jest dobrowolna i w dowolnym czasie może być wycofana, jednocześnie jest 

konieczna do przeprowadzenia procesu przyjęcia do Szkoły. 

2. Administratorem danych osobowych (dalej jako Administrator) jest Katolickie Liceum 

Ogólnokształcące Księży Pallotynów Collegium Culmense w Chełmnie, adres: ul.Słowackiego1, 

86-200 Chełmno. 

3. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą tradycyjnej poczty na adres: 

ul. Słowackiego 1, 86-200 Chełmno lub mailowo pod adresem: klig.pallotyni@gmail.com. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora jest: 

a) wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

b) wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

c) konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych prawnie 

uzasadnionych interesów. 

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, na podstawie RODO (Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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), przysługuje Państwu prawo do 

żądania od Administratora: 

a) dostępu do Państwa danych osobowych, 

b) sprostowania Państwa danych osobowych, 

c) usunięcia Państwa danych osobowych, 

d) ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 

e) przeniesienia Państwa danych osobowych, 

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. 

7. Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona innymi przepisami prawa czy też 

ochroną naszego uzasadnionego interesu. Z wymienionych powyżej praw można skorzystać 

poprzez kontakt z nami, opisany w punkcie 3 powyżej. 

mailto:klig.pallotyni@gmail.com


8. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmować zautomatyzowanych 

decyzji, w tym nie będzie dokonywać profilowania, opisanego w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

9. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 

ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową 

utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 

wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

10. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami 

i procedurami związanymi z wymienionymi celami przetwarzania. 

 

 

………………………………….                                                    ..…………………………………. 

   (podpis ojca/opiekuna prawnego*)                                                                      (podpis matki/opiekuna prawnego*) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


