
wypełnić czytelnie !   _____________________ dnia, ___________________ 

miejscowość       

  
 

_____________________________________________      __________ 

                 imię i nazwisko ucznia                                              klasa 

  
_____________________________________________      ________________________________________ 

                imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                    email 
 

           

             PESEL rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Zespół Szkół nr 9  

im. Romualda Traugutta w Koszalinie. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności wyrażenia zgody oraz 

że powyższe dane których dotyczy zgoda są niezbędne do uzyskania mojego dostępu do dziennika 

elektronicznego Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie. 

 

 
          _________________________________ 

    (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

  

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 – dalej RODO. 
 

Zostałem poinformowany, że: 

1. Administratorem danych osobowych będzie: 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta ul. Jedności 9, 75-401 Koszalin. 

2. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO.  

3. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą przez okres nie krótszy niż okres nauki mojego dziecka  

w Zespole Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie.  

4. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych, mogę kontaktować się pisemnie kierując korespondencję na adres: 

Zespół Szkół nr 9 ul. Jedności 9, 75-401 Koszalin lub email rodo@zs9elektronik.pl 

5. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania. 

6. W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych niektóre przetwarzane przez Administratora 

dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

7. Moje dane osobowe nie będą profilowane. 

8. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO), gdy uznam,  

iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.  

 

 

          _________________________________ 

                                (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


