
Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema w Suszu 

 
Zał. nr 3 do Zasad rekrutacji do klasy sportowej (…) 

 

 

DEKLARACJA ZGODY RODZICÓW
1
 NA UCZĘSZCZANIE DO ODDZIAŁU 

SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka 

………………………………………………………………….………………………….., do klasy sportowej o profilu: 

lekkoatletyka, piłka nożna* i realizację programu szkolenia w wybranej dyscyplinie. 

 

Zapoznałam/em się z zasadami rekrutacji do klasy czwartej sportowej Szkoły Podstawowej  

im. gen. J. Bema w Suszu o profilu piłka nożna i lekkoatletyka” 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na udział dziecka w testach sprawnościowych, 

przeprowadzanych w ramach rekrutacji, organizowanych przez szkołę.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez Szkołę Podstawową im. gen. J. Bema w Suszu. 

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje, że: Tożsamość administratora i dane kontaktowe Admin istratorem danych 

osobowych jest Szkoła Podstawowa w Suszu, ul. Piastowska 5 , 14-240 Susz tel.055 2786 045. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Z 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: rafalmasny@horizonrm.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. Cel przetwarzania i podstawa prawna Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły - celów 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenie dokumentacji szkolnej.. Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana zgody, tj. 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO bądź na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora. Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być one ujawnione podmiotom, wynikającym z faktu realizacji obowiązku 

realizacji zadań ustawowych. Przekazanie danych osobowych do państwa Trzeciego lub organizacji Międzynarodowej :  Pani/Pana dane nie trafią do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku ustawowego nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody bądź 

do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Prawa podmiotów danych Przysługuje Pani/Panu prawo: • dostępu do swoich danych oraz 

otrzymania ich kopii; • sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne; • usunięcia danych osobowych; • ograniczenia przetwarzania 

danych; • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody należy dostarczyć wniosek); • wniesienia skargi do Prezes UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 
 
Susz, dnia ………………………………………      ……………………………………………………………………………………….………. 

              czytelny podpis rodzica 
 
 
*niepotrzebne skreślić 

 

                                                             
1
 Zgodnie z art.137 ustawy Prawo Oświatowe, do oddziałów sportowych są przyjmowani kandydaci, którzy 

przedstawili pisemną zgodę rodziców.  

mailto:rafalmasny@horizonrm.pl

