
Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych 
 

 

 

 
……………………………………………….. 
(Nazwa organizatora/administratora danych) 

 

 

 

 

Ja niżej podpisana/y ………………………….…………………. wyrażam zgodę na 

przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych mojego dziecka                                

. 

……………………………………………………...….. tj. informacji o stanie zdrowia,              
.                                (imię i nazwisko uczennicy/ucznia)      

         

przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej z siedzibą                               

w Tucholi przy ul. Świeckiej 89a, w celu udzielenia mojemu dziecku pomocy    

psychologiczno – pedagogicznej. 

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła                  

odwołać zgodę przez pisemne oświadczenie dostarczone do sekretariatu szkoły. 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. informuję, iż: 
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi 

Tucholskiej z siedzibą w Tucholi przy ul. Świeckiej 89a. 

b) inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej                       

w Tucholi jest Pan Tomasz Jutrowski , kontakt pod adresem e-mail inspektor.rodo@wp.pl  

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia dziecku pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej na podstawie art. 9 ust 2 pkt a.  

d) odbiorcą danych osobowych mogą być instytucje i placówki publiczne wspomagające                             

administratora w udzielaniu wymaganej pomocy, przewidziane do tego na mocy prawa. 

e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody z zachowaniem okresu 

archiwizacji. 
g) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,                       

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia                              

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego                     

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

h)  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż                             

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego                   

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

i) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne; jednak konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu wskazanego w pkt.c). 

j) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

 
 

 

 

 

                                                                                         

…………………………………………………. 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 


