
OŚWIADCZENIA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH RELIGII ………………………………………………………….. 

 
Ja niżej podpisany: 
……………………………………………………. (imię i nazwisko matki dziecka/ opiekuna dziecka). 
 
…………………………………………………… (imię i nazwisko ojca dziecka /opiekuna II dziecka) 
jako rodzice / opiekunowie dziecka:  
 
................................................................................................. (imię i nazwisko dziecka) 
 
zam. ............................................................... 
wyrażam życzenie na udział mojego dziecka w zajęciach religii prowadzonych zgodnie z 
odpowiednimi przepisami.  
 
 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną znajdującą się na 
rewersie dokumentu 
 
 

Data.....................       Podpisy rodziców \ opiekunów …................................................... 
 
* - właściwe podkreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. 

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach                         

i szkołach ( Dz. U. nr 36, poz. 15, z1993r. ze zmianami)  

  



W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz danych Waszego dziecka zawartych w 

formularzu w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Przedszkole Samorządowe w 
Gdowie z siedzibą: ul. Lekarska 402 a, 32-420 Gdów, e-mail: 
przedszkole@przedszkole.gdow.pl, tel.12 251 03 37. W jej imieniu zadania Administratora 

wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do zapewnienia 
bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych. 

2. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod 
adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki. Wyjaśni on 
Państwu wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce. 

3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem 
przetwarzania jest realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w 
szczególności realizacja obowiązku prawnego w zakresie organizacji lekcji religii/etyki. 

4. Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia 
znanego jako RODO1. Będziemy przetwarzać dane Państwa i Waszych dzieci, gdyż wymagają tego od nas 
przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 
1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. 1992 
nr 36 poz. 155 z późn. zm.). Dane szczególne dotyczące poglądów etycznych i religijnych, które mogą 
zostać wywnioskowane z Państwa deklaracji będziemy przetwarzać w interesie publicznym, gdyż 
pozwala nam je przetwarzać ww. Rozporządzenie MEN. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. Nie 
przewidujemy dalszego przekazywania danych zawartych w oswiadczeniu. Odbiorcą danych osobowych 
będzie organ prowadzący placówkę: Gmina Gdów. 

6. Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych będziemy przetwarzać przez okres pobytu 
dziecka w placówce. Potem oddamy je do własnej składnicy akt i przechowamy przez okresy wymagane 
przez przepisy archiwalne.Po tych okresach zniszczymy je zachowując zasady bezpieczeństwa danych. 

7. Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji obowiązków prawnych. Wtedy podanie tych danych jest 
również Państwa obowiązkiem prawnym. 

8. Dane będziemy przetwarzać w interesie publicznym w oparciu o przepisy prawa (dane o wyznaniu). 
Możecie Państwo wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie danych w ten sposób. 

9. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować, 
jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy one się zmienią. Mogą Państwo żądać ograniczenia 
przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać 
usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na 
podstawie przepisów prawa, które musimy wypełnić lub też w interesie publicznym.  

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa 
przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych 
danych. 

11. Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez 
człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne). Podobnie 
odbywa się to przy ocenianiu dziecka. 

 

                                                           
1 Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
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