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Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych 

 
Administratorem danych osobowych jest SMART PROJECT Sp. z o.o., 05-077 Zakręt, 

Trakt Brzeski 75D, będąca organem prowadzącym jednostkę systemu oświaty, jaką jest Dwujęzyczna 
Szkoła Podstawowa Smart School z siedzibą w Zakręcie, 05-077 Zakręt, Trakt Brzeski 75D. 

Dane osobowe dziecka oraz rodziców/opiekunów przetwarzane będą w celu realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w związku z obowiązkiem kontroli spełniania 
obowiązku szkolnego wynikającym z art. 41 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) – zwanej dalej „Ustawą” i art. 6 ust. 1 lit. c 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 Ustawy. Odbiorcami danych 
osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
delegacji zawartych w Ustawie. 

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku 
wynikającego z Ustawy. 

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Dziecko      Przedstawiciel Ustawowy Dziecka 
        
 
_____________________________________  _____________________________________ 
imię i nazwisko      czytelny podpis 

 
_____________________________________ 
miejscowość, data 

 
 
 
 

Oświadczenie o Przetwarzaniu Danych Osobowych 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka poprzez wykorzystanie 
jego wizerunku do celów reklamowych i promocyjnych placówki. 

Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. Zgoda może być wycofana 
w dowolnym momencie, a cofnięcie zgody lub sprzeciw wobec przetwarzania pozostanie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Dziecko      Przedstawiciel Ustawowy Dziecka 
        
 
_____________________________________  _____________________________________ 
imię i nazwisko      czytelny podpis 

 
_____________________________________ 
miejscowość, data 


