
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia 
 
Ja niżej podpisana(y), posiadająca(y) pełnię władzy rodzicielskiej wyrażam zgodę na cały okres trwania 
nauki na przetwarzanie przez Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie,  
ul. Sikorskiego 15, 14-500 Braniewo (Administratora Danych) danych osobowych - wizerunku - mojego 
dziecka:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
w celu dokumentowania działań Szkoły w przyjętych przez Szkołę formach: kronika szkolna,  gazetki szkolne 
umieszczane w gablotach na holach szkoły lub w klasach, szkolna strona internetowa, szkolny profil 
Facebook, oficjalna strona internetowa prowadzona przez organ prowadzący szkołę (powiat braniewski), 
profil Facebook organu prowadzącego szkołę (powiat braniewski), ulotki informacyjne - materiały promujące 
szkołę wydawane w formie papierowej. 
 
Dane osobowe przetwarzane w ww. celu mogą być przetwarzane również po zakończeniu przez moje dziecko 
nauki w Szkole. 
     
                                                    ……………………….………………………………………………. 
                                 (data, czytelne podpisy rodziców /opiekunów prawnych) 
 
Informacja o prawie do cofnięcia zgody 
W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka. Cofnięcie zgody nie 
będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga formy pisemnej - złożenie oświadczenia w sekretariacie Szkoły.  
 
 
Ja niżej podpisana(y), posiadająca(y) pełnię władzy rodzicielskiej wyrażam zgodę na cały okres trwania 
nauki na przetwarzanie przez Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie,  
ul. Sikorskiego 15, 14-500 Braniewo (Administratora Danych) danych osobowych – adresowych, 
teleadresowych, imienia i nazwiska - mojego dziecka:  
 
………………………………………………………………………… 
oraz moich  w celach: promowania szkoły, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji 
szkoły. 
Dane osobowe przetwarzane w ww. celu mogą być przetwarzane również po zakończeniu przez moje dziecko 
nauki w Szkole. 
 

          ……………………….………………………………………………. 
                                 (data, czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 
 
Podstawa prawna: 
art. 7 w związku z art. 6 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 (ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych (RODO))  
  



 
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 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 
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), (dalej: RODO) informujmy, że: 

Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego  
w Braniewie, ul. Sikorskiego 15, 14-500 Braniewo reprezentowane przez Dyrektora. Można skontaktować 
się z nim listownie lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@lobraniewo.pl 

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu promowania i dokumentowania działalności 
Szkoły 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, czyli zgoda osoby, której dane 
dotyczą 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Szkoła współpracuje dokumentując swoje 
działania. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizowania wymienionego celu. 
 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo złożyć do Administratora wniosek o: 

- dostęp do danych, czyli o informację o przetwarzanych przez Administratora danych lub ich kopię na 
podstawie Art. 15 RODO,  

- sprostowanie, czyli poprawienie danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,  
- usunięcia danych lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych w przypadkach opisanych  

w Art. 17 i 18 RODO,  
- możesz również cofnąć zgodę w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych w 
przypadku stwierdzenia naruszenia praw związanych z ochroną danych osobowych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych.  

Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich 
sprawach z zakresu ochrony danych osobowych. Taki kontakt może odbyć się drogą elektroniczną na adres 
e-mail: iod@lobraniewo.pl lub pisemnie na adres Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w 
Braniewie, ul. Sikorskiego 15, 14-500 Braniewo; 


