
 

 

SPRZECIW WOBEC OPIEKI PROFILAKTYCZNEJ 

 

 

 

 

 

Ja niżej odpisany/a .……………………………………………………………………. 
                          (imię i nazwisko pełnoletniego ucznia albo opiekuna prawnego małoletniego ucznia) 

 

na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami w zw. z art. 9 ust. 

1 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami wyrażam sprzeciw wobec objęcia mnie 

/ pozostającej/ego pod moją opieką  

 

…………………………………………………………………………………………  
             (imię i nazwisko ucznia) 

 

 profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawowaną przez pielęgniarkę środowiska 

nauczania i wychowania czy też higienistkę szkolną 

 świadczeniami ogólnostomatologicznymi dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 

roku życia 

 profilaktycznymi świadczeniami stomatologicznymi dla dzieci i młodzieży do 

ukończenia 19 roku życia. 
 

(zaznaczyć właściwe) 

 

 

 

 

…………………….……  ..........................................…………………………………….. 
(miejscowość i data)                                             (imię i nazwisko opiekuna prawnego bądź pełnoletniego ucznia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016  r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO):  

 

 

ADMINISTRATOR 

DANYCH  

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 142 im. 

Zawiszy Czarnego w Łodzi i reprezentowana przez Dyrektora.  

INSPEKTOR OCHRONY 

DANYCH OSOBOWYCH  
ido.sp142@cuwo.lodz.pl lub pisemnie na adres administratora. 

CELE PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA PRAWNA 

Przetwarzanie Pani/Pana/dziecka danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO w związku 

z  ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami z dnia 12 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078) 

 ODBIORCY DANYCH  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych ze zgód są upoważnieni pracownicy administratora, oraz podmioty 

uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa lub inne podmioty z którymi administrator zawarł 

umowę powierzenia.  

PRZYSŁUGUJĄCE 

PRAWA 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; 

b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; 

c. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia; 

d. usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia; 

e. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia; 

chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.  

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

PRZEKAZANIE DANYCH  Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, nie będą 

profilowane 

 

ZAUTOMATYZOWANE 

PODEJMOWANIE 

DECYZJI, 

PROFILOWANIE  

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani do profilowania 

OKRES ARCHIWIZACJI  Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przechowywane będą do zakończenia celu w jakim 

zostały one zebrane, a po tym czasie zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

mailto:ido.sp142@cuwo.lodz.pl

