
Klauzule informacyjne związane z ochroną danych osobowych do wglądu w sekretariacie lub na stronie 

internetowej: www.felicjanki.edu.pl 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

i jego rodziców/opiekunów prawnych 

 
 
 

Jako opiekun prawny mojego dziecka  
 

…………………………………………………………..……….. 
  imię i nazwisko dziecka 

 
oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adres zamieszkania,  
miejsce pracy) i danych osobowych mojego dziecka (adres zameldowania, miejsce urodzenia, dane 
dotyczące Chrztu św., informacje na temat stanu zdrowia) przez Szkołę Podstawową Sióstr 
Felicjanek nr 28 im. bł. Angeli Truszkowskiej w Warszawie z siedzibą przy ul. Azaliowej 10, 04-539 
Warszawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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. U. UE . L. 2016.119.1) oraz według art. 7 ust. 1, 2 Dekretu 
ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w 
Kościele katolickim. 
 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z przedłożoną mi klauzulą informacyjną. 

 

      ……..……………………………………….…………………      ……..…..…..……………………..…………………………… 
data i czytelny podpis matki dziecka/opiekuna prawnego                  czytelny podpis ojca dziecka/opiekuna prawnego 
 

 
 

 

Zgoda na publikację wizerunku 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne udostępnienie wizerunku mojego dziecka  
 

………………………………………….……….…….……………. 
                   imię i nazwisko dziecka 

 
na rzecz Szkoły Podstawowej Sióstr Felicjanek nr 28 im. bł. M. Angeli Truszkowskiej, z siedzibą 

przy ul. Azaliowej 10, 04–539 Warszawa –  formie wizualnej i audiowizualnej – wykonanego 

podczas wydarzeń związanych z działalnością placówki. 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie, przetwarzanie oraz obróbkę zdjęcia 

lub utworu audiowizualnego za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z 

obowiązującym prawem powszechnie obowiązującym i prawem kanonicznym, włączając w to 

publikację w gazetach, czasopismach, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach 

internetowych zgodnie z Klauzulą informacyjną, z którą się zapoznałem/łam. 

 

.…………..…………..…………..………….. 

data, miejsce, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego dziecka) 
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