
Załącznik	nr	6	
	

………………....……………………..	 	 	 	 	 	 	 	 	
			Imię	i	nazwisko	ucznia	

	
	

OŚWIADCZENIE		O	WYRAŻENIU	ZGODY	NA	PRZETWARZANIE	DANYCH	OSOBOWYCH		
	

Na	 podstawie	 z	 art.	 6	 ust.	 1	 lit	 a.	 Rozporządzenia	 Parlamentu	 Europejskiego	 i	 Rady	 (UE)	
2016/678	 z	 dnia	 27	 kwietnia	 2016	 r.	 w	 sprawie	 ochrony	 osób	 fizycznych	 w	 związku																												
z	przetwarzaniem	danych	osobowych	i	w	sprawie	swobodnego	przepływu	tych	danych	oraz	
uchylenia	 dyrektywy	 95/46/WE	 (ogólne	 rozporządzenie	 o	 ochronie	 danych	 osobowych)			
wyrażam	zgodę:	

1. na	 przetwarzanie	 moich	 danych	 osobowych	 przez	 Dyrektora	 Specjalnego	 Ośrodka-Szkolno	
Wychowawczego	 dla	 Głuchych	 im.	 Jana	 Siestrzyńskiego	 w	 Warszawie,		
w	celu	prowadzenia	działalności	o	charakterze	dydaktycznym,	wychowawczym,	opiekuńczym													
i	 rewalidacyjnym	 w	 zakresie:	 imię,	 nazwisko,	 adres	 zamieszkania,	 numer	 telefonu,	 adres																				
e-mail,	nazwisko	panieńskie	matki	ucznia;	

2. na	 przetwarzanie	 danych	 osobowych	 moich	 nieletnich	 dzieci,	 co	 do	 których	 przysługuje																				
mi	 pełnia	 władz	 rodzicielskich,	 przez	 Dyrektora	 Specjalnego	 Ośrodka-Szkolno	
Wychowawczego	 dla	 Głuchych	 im.	 Jana	 Siestrzyńskiego	w	Warszawie,	w	 celu	 prowadzenia	
działalności	 o	 charakterze	 dydaktycznym,	 wychowawczym,	 opiekuńczym	 i	 rewalidacyjnym																
w	 zakresie:	 imię,	 nazwisko,	 data	 i	 miejsce	 urodzenia	 adres	 zamieszkania,	 numer	 telefonu,	
adres	e-mail,	PESEL,	 seria	 i	numer	dowodu	osobistego,	 informacje	o	 stopniu	ubytku	 słuchu																
i	o	stanie	zdrowia,	informacje	o	wynikach	edukacyjnych	i	wybitnych	osiągnięciach.		

																																																					.............……………………………	
																																																																																																																																					data	i	podpis	rodzica/opiekuna	

	
KLAUZULA	INFORMACYJNA	O	PRZETWARZANIU	DANYCH	OSOBOWYCH	

	
Zgodnie	 z	 art.	 13	 ust.	 1	 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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 i	w	 sprawie	 swobodnego	przepływu	 takich	danych	oraz	uchylenia	dyrektywy	
95/46/WE	(ogólne	rozporządzenie	o	ochronie	danych)	informuję,	że:	
1)	 Administratorem	 Pani/Pana	 danych	 osobowych	 jest	 Dyrektor	 Specjalnego	 Ośrodka	 Szkolno-
Wychowawczego	dla	Głuchych	im.	Jana	Siestrzyńskiego	w	Warszawie	,ul.	Łucka	17/23;	
2)	Z	Inspektorem	Ochrony	Danych	w	Miejskim	Biurze	Finansów	Oświaty	m.st.	Warszawy	możecie	się	
Państwo	 skontaktować	 za	 pomocą	 adresu	 mbfo.iod@um.warszawa.pl.	 lub	 na	 adres	 Inspektor	
Ochrony	Danych	 -	 Specjalny	Ośrodek	 Szkolno-Wychowawczy	 dla	Głuchych	 im.	 Jana	 Siestrzyńskiego		
w	Warszawie,	ul.	Łucka	17/23,	00-842	Warszawa;	
3)	 Administrator	 danych	 osobowych	 przetwarza	 dane	 osobowe	 Pani/Pana	 na	 podstawie	 ustawy																				
z	dnia	7	września	1991	r.		o	systemie	oświaty,	ustawy	z	dnia	14	grudnia	2016	roku	Prawo	oświatowe,	
ustawy	 z	 dnia	 15	 kwietnia	 2011	 r.	 o	 systemie	 informacji	 oświatowej	 oraz	 aktów	 wykonawczych																				
do	wyżej	wymienionych	ustaw;	
4)	 Dane	 osobowe	 w	 Specjalnym	 Ośrodku	 Szkolno–Wychowawczym	 dla	 Głuchych	 im.	 Jana	
Siestrzyńskiego	 w	 Warszawie	 przetwarzane	 są	 w	 celach	 związanych	 z	 procesem	 dydaktycznym,	
wychowawczym,	 opiekuńczym	 i	 pobytem	 ucznia	 w	 ośrodku	 oraz	 z	 korzystaniem	 z	 pomocy	
specjalistycznej,	zdrowotnej	i		ubezpieczenia	grupowego	dziecka;	



5)	 W	 związku	 z	 przetwarzaniem	 danych	 w	 celach	 o	 których	 mowa	 w	 pkt.	 4)	 odbiorcą	 danych	
osobowych	 ucznia	 będą	 upoważnieni	 pracownicy	 ośrodka	 oraz	 organ	 prowadzący,	 organ	 obsługi	
finansowej,	organy	administracji	publicznej	uprawnione	do	uzyskania	takich	informacji	na	podstawie	
przepisów	prawa	oraz	podmioty,	z	którymi	ośrodek	zawarł	umowy	powierzenia	danych	osobowych,	
w	 szczególności	 podmioty	 świadczące	 na	 drodze	 elektronicznej	 usługi	 związane	 z	 dydaktyczno	 –	
wychowawczymi	 i	 opiekuńczymi	 zadaniami	 ośrodka	 (dziennik	 elektroniczny,	 podmiot	 zajmujący	 się	
obsługą	szkolnej	sieci	informatycznej;	gabinet	profilaktyki	zdrowotnej);	
6)	Dane	osobowe	będą	przechowywane	przez	okres	pobierania	nauki	i	pobytu	w	Specjalnym	Ośrodku	
Szkolno-Wychowawczym	 dla	 Głuchych	 im.	 Jana	 Siestrzyńskiego	w	Warszawie	 oraz	 po	 jego	 ustaniu	
zgodnie	z	odrębnymi	przepisami	archiwizacyjnym;	
7)	W	związku	z	przetwarzaniem	danych	osobowych	przysługuje	Pani/Panu	prawo	dostępu	do	treści	
swoich	 danych,	 do	 ich	 sprostowania,	 usunięcia,	 ograniczenia	 ich	 przetwarzania		
i	 przenoszenia,	 a	 także	 prawo	 do	 wniesienia	 sprzeciwu	 -	 w	 formie	 pisemnej,	 za	 pośrednictwem	
inspektora	ochrony	danych	osobowych;	
8)	 W	 przypadku,	 gdy	 przetwarzanie	 danych	 osobowych	 odbywa	 się	 na	 podstawie	 art.	 6	 ust.		
1	lit	a,	Rozporządzenia	czyli	zgody	na	przetwarzanie	danych	osobowych,	przysługuje	Państwu	prawo																											
do	 cofnięcia	 tej	 zgody	 w	 dowolnym	 momencie,	 bez	 wpływu	 na	 zgodność	 przetwarzania,	 którego	
dokonano	 na	 	 podstawie	 zgody	 przed	 jej	 cofnięciem,	 	 z	 obowiązującym	 prawem;	 cofnięcia	 zgody	
należy	dokonać	pisemnie		za	pośrednictwem	sekretariatu	ośrodka;	
9)	 W	 przypadku	 powzięcia	 informacji	 o	 niezgodnym	 z	 prawem	 przetwarzaniu	 danych	 osobowych		
w	Specjalnym	Ośrodku	Szkolno–Wychowawczym	dla	Głuchych	im	Jana	Siestrzyńskiego	w	Warszawie	
przysługuje	 Pani/Panu	 prawo	 wniesienia	 skargi	 do	 organu	 nadzorczego	 właściwego	 w	 sprawach	
ochrony	danych	osobowych;	
10)		Podanie	przez	Panią/Pana	danych	osobowych	związanych	z:	
										a.	edukacją	i	pobytem	w	Specjalnym	Ośrodku	Szkolno	–	Wychowawczym	dla	Głuchych	im.	Jana	
Siestrzyńskiego	w	Warszawie	jest	wymogiem	ustawowym;	jest	Pani/Pan	zobowiązany	do	ich	podania,																											
a	konsekwencją	niepodania	danych	osobowych	będzie	nie	przyjęcie	do	ośrodka,	
										b.	korzystaniem	z	ubezpieczenia	grupowego	i	przetwarzanie	Pani/Pana	wizerunku	ma	charakter	
dobrowolny;	 konsekwencją	 niepodania	 danych	 osobowych	 wymaganych	 odrębnymi	 przepisami,	
będzie		nie	objęcie	Pani/Pana	ubezpieczeniem	grupowym	i	nie	utrwalaniem	wizerunku;	
11)	 	 Dane	 osobowe	 Pani/Pana	 w	 Specjalnym	 Ośrodku	 Szkolno	 –	 Wychowawczym	 dla	 Głuchych																				
im	Jana	Siestrzyńskiego	w	Warszawie	nie	będą	przetwarzane	w	sposób	zautomatyzowany	i	nie	będą	
profilowane.	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
																																																																																																																																															Zapoznałem	się	
	

..................……………………………	
																																																																																																																														data	i	podpis	rodzica/opiekuna	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Załącznik	nr	6a	
	

……………………….....……………..	 	 	 	 	 	 	 	 	
		Imię	i	nazwisko	ucznia	
	

	
OŚWIADCZENIE		O	WYRAŻENIU	ZGODY	NA	PRZETWARZANIE	DANYCH	OSOBOWYCH	UCZNIA	

PEŁNOLETNIEGO		
	

Na	podstawie	 z	 art.	 6	 ust.	 1	 lit	 a.	 Rozporządzenia	 Parlamentu	 Europejskiego	 i	 Rady	 (UE)	 2016/678																	
z	 dnia	 27	 kwietnia	 2016	 r.	 w	 sprawie	 ochrony	 osób	 fizycznych	 w	 związku		
z	przetwarzaniem	danych	osobowych	i	w	sprawie	swobodnego	przepływu	tych	danych	oraz	uchylenia	
dyrektywy	 95/46/WE	 (ogólne	 rozporządzenie	 o	 ochronie	 danych	 osobowych)	 	 	 wyrażam	 zgodę																					
na	 przetwarzanie	 moich	 danych	 osobowych	 przez	 Dyrektora	 Specjalnego	 Ośrodka-Szkolno	
Wychowawczego	 dla	 Głuchych	 im.	 Jana	 Siestrzyńskiego	 w	 Warszawie,		
w	 celu	 prowadzenia	 działalności	 o	 charakterze	 dydaktycznym,	 wychowawczym,	 opiekuńczym																									
i	 rewalidacyjnym	w	 zakresie:	 imię,	 nazwisko,	 data	 i	miejsce	 urodzenia,	 adres	 zamieszkania,	 numer	
telefonu,	adres	e-mail,	PESEL,	seria	i	numer	dowodu	osobistego,	informacje	o	stopniu	ubytku	słuchu																			
i	o	stanie	zdrowia,	informacje	o	wynikach	edukacyjnych	i	wybitnych	osiągnięciach,	imiona	i	nazwiska	
rodziców,	nazwisko	panieńskie	matki,	adresy	email	rodziców,	numery	telefonów	do	rodziców.	
	

																																																																																																									.............……………………......…	
																																																																																																																																						data	i	podpis	
	
	

KLAUZULA	INFORMACYJNA	O	PRZETWARZANIU	DANYCH	OSOBOWYCH	
	

Zgodnie	 z	 art.	 13	 ust.	 1	 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	 i	w	sprawie	swobodnego	przepływu	takich	danych	oraz	uchylenia	dyrektywy	95/46/WE	
(ogólne	rozporządzenie	o	ochronie	danych)	informuję,	że:	
1)	 Administratorem	 Pani/Pana	 danych	 osobowych	 jest	 Dyrektor	 Specjalnego	 Ośrodka	 Szkolno-
Wychowawczego	dla	Głuchych	im.	Jana	Siestrzyńskiego	w	Warszawie	,ul.	Łucka	17/23;	
2)	Z	Inspektorem	Ochrony	Danych	w	Miejskim	Biurze	Finansów	Oświaty	m.st.	Warszawy	możecie	się	
Państwo	 skontaktować	 za	 pomocą	 adresu	 mbfo.iod@um.warszawa.pl.	 lub	 na	 adres	 Inspektor	
Ochrony	Danych	 -	 Specjalny	Ośrodek	 Szkolno-Wychowawczy	 dla	Głuchych	 im.	 Jana	 Siestrzyńskiego			
w	Warszawie,	ul.	Łucka	17/23,	00-842	Warszawa;	
3)	 Administrator	 danych	 osobowych	 przetwarza	 dane	 osobowe	 Pani/Pana	 na	 podstawie	 ustawy																			
z	dnia	7	września	1991	r.		o	systemie	oświaty,	ustawy	z	dnia	14	grudnia	2016	roku	Prawo	oświatowe,	
ustawy	 z	 dnia	 15	 kwietnia	 2011	 r.	 o	 systemie	 informacji	 oświatowej	 oraz	 aktów	 wykonawczych																			
do	wyżej	wymienionych	ustaw;	
4)	 Dane	 osobowe	 w	 Specjalnym	 Ośrodku	 Szkolno–Wychowawczym	 dla	 Głuchych	 im.	 Jana	
Siestrzyńskiego	 w	 Warszawie	 przetwarzane	 są	 w	 celach	 związanych	 z	 procesem	 dydaktycznym,	
wychowawczym,	 opiekuńczym	 	 i	 pobytem	 ucznia	 w	 ośrodku	 oraz	 z	 korzystaniem	 z	 pomocy	
specjalistycznej,	zdrowotnej	i		ubezpieczenia	grupowego	dziecka;	
5)	 W	 związku	 z	 przetwarzaniem	 danych	 w	 celach	 o	 których	 mowa	 w	 pkt.	 4)	 odbiorcą	 danych	
osobowych	 ucznia	 będą	 upoważnieni	 pracownicy	 ośrodka	 oraz	 organ	 prowadzący,	 organ	 obsługi	
finansowej,	organy	administracji	publicznej	uprawnione	do	uzyskania	takich	informacji	na	podstawie	
przepisów	prawa	oraz	podmioty,	z	którymi	ośrodek	zawarł	umowy	powierzenia	danych	osobowych,		
w	 szczególności	 podmioty	 świadczące	 na	 drodze	 elektronicznej	 usługi	 związane	 z	 dydaktyczno	 –	
wychowawczymi	 i	 opiekuńczymi	 zadaniami	 ośrodka	 (dziennik	 elektroniczny,	 podmiot	 zajmujący	 się	
obsługą	szkolnej	sieci	informatycznej;	gabinet	profilaktyki	zdrowotnej);	



6)	Dane	osobowe	będą	przechowywane	przez	okres	pobierania	nauki	i	pobytu	w	Specjalnym	Ośrodku	
Szkolno-Wychowawczym	 dla	 Głuchych	 im.	 Jana	 Siestrzyńskiego	w	Warszawie	 oraz	 po	 jego	 ustaniu	
zgodnie	z	odrębnymi	przepisami	archiwizacyjnym;	
7)	W	związku	z	przetwarzaniem	danych	osobowych	przysługuje	Pani/Panu	prawo	dostępu	do	treści	
swoich	 danych,	 do	 ich	 sprostowania,	 usunięcia,	 ograniczenia	 ich	 przetwarzania		
i	 przenoszenia,	 a	 także	 prawo	 do	 wniesienia	 sprzeciwu	 -	 w	 formie	 pisemnej,	 za	 pośrednictwem	
inspektora	ochrony	danych	osobowych;	
8)	 W	 przypadku,	 gdy	 przetwarzanie	 danych	 osobowych	 odbywa	 się	 na	 podstawie	 art.	 6	 ust.		
1	lit	a,	Rozporządzenia	czyli	zgody	na	przetwarzanie	danych	osobowych,	przysługuje	Państwu	prawo	
do	 cofnięcia	 tej	 zgody	 w	 dowolnym	 momencie,	 bez	 wpływu	 na	 zgodność	 przetwarzania,	 którego	
dokonano	 na	 	 podstawie	 zgody	 przed	 jej	 cofnięciem,	 	 z	 obowiązującym	 prawem;	 cofnięcia	 zgody	
należy	dokonać	pisemnie	za	pośrednictwem	sekretariatu	ośrodka;	
9)	 W	 przypadku	 powzięcia	 informacji	 o	 niezgodnym	 z	 prawem	 przetwarzaniu	 danych	 osobowych																	
w	Specjalnym	Ośrodku	Szkolno–Wychowawczym	dla	Głuchych	im	Jana	Siestrzyńskiego	w	Warszawie	
przysługuje	 Pani/Panu	 prawo	 wniesienia	 skargi	 do	 organu	 nadzorczego	 właściwego	 w	 sprawach	
ochrony	danych	osobowych;	
10)	Podanie	przez	Panią/Pana	danych	osobowych	związanych	z:	
										a.	edukacją	i	pobytem	w	Specjalnym	Ośrodku	Szkolno	–	Wychowawczym	dla	Głuchych	im.	Jana	
Siestrzyńskiego	w	Warszawie	jest	wymogiem	ustawowym;	jest	Pani/Pan	zobowiązany	do	ich	podania,	
a	konsekwencją	niepodania	danych	osobowych	będzie	nie	przyjęcie	do	ośrodka,	
										b.	korzystaniem	z	ubezpieczenia	grupowego	i	przetwarzanie	Pani/Pana	wizerunku	ma	charakter	
dobrowolny;	 konsekwencją	 niepodania	 danych	 osobowych	 wymaganych	 odrębnymi	 przepisami,	
będzie	nie	objęcie	Pani/Pana	ubezpieczeniem	grupowym	i	nie	utrwalaniem	wizerunku;	
11)	Dane	osobowe	Pani/Pana	w	Specjalnym	Ośrodku	Szkolno	–	Wychowawczym	dla	Głuchych	im	Jana	
Siestrzyńskiego	 w	 Warszawie	 nie	 będą	 przetwarzane	 w	 sposób	 zautomatyzowany																																													
i	nie	będą	profilowane.	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 																																															 	
																																																																																																																																		Zapoznałem	się	
	

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


