
..................................... 
Miejscowość, data 

......................................................... 

Imię i nazwisko. 

......................................................... 
Adres 

Sz. P. Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 142 

w Łodzi 

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. Nr 119, str. 1), niniejszym cofam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ............................................................... 

........................................................................... (imię i nazwisko), uczęszczającego do lasy ............ 

w zakresie ................................................................................................................................. (np. 

otrzymywania informacji o organizacji zajęć dodatkowych, wykorzystania wizerunku utrwalonego 

podczas wydarzeń szkolnych). 

 

..................................... 
Podpis rodzica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna  
 

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 fi-
zycznych 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  
 

 Szkoła Podstawowa Nr 142 im. Zawiszy Czarnego w Łodzi, ul Łupkowa 6 

INSPEKTOR OCHRO-
NY DANYCH OSOBO-
WYCH  

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

CELE PRZETWARZA-
NIA I PODSTAWA 
PRAWNA 

Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przetwarzane s a w ściśle okre-
ślonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, na podsta-
wie przepisów prawa na podstawi art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w związku z 
ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami z dnia 12 kwietnia 2019 r. (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1078)  
 

 ODBIORCY DANYCH  Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym 
do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub in-
nym podmiotom 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 rozpo-
rządzenia; 
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; 
c. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządze-
nia; 
d. usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia; 
e. cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, chyba że przepisy szczególne 
stanowią inaczej. 
 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wła-
ściwego 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 DA-
NYCH  

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

ZAUTOMATYZOWANE 
PODEJMOWANIE DE-
CYZJI, PROFILOWA-
NIE  

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

OKRES ARCHIWIZACJI  Dane osobowe są przechowywane do końca edukacji w placówce, a w 
przypadku zakończenia okresu edukacji w placówce przez okres niezbędny 
do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonaw-
czych do niej.  

mailto:ido.sp142@cuwo.lodz.pl

