
OŚWIADCZENIE RODZICÓW 
W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA

NA LEKCJE RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ*

Na podstawie § 1 ust.1 oraz ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach  (Dz. U.
z 1992 r. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr 67, poz. 753, poz. 478 z 2014 r.),
niniejszym:

wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka

………………………………………...……………………..………,
(imię i nazwisko dziecka)

 uczeń/uczennica klasy ............ uczestniczył/uczestniczyła w lekcjach religii w
  PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAWADZKIEM           
                                                                    

Podpis rodziców/opiekunów prawnych:

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Zawadzkie,  dnia ………………………….
    

 Wniosek o objęcie nauką religii/etyki 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z organizacją zajęć z religii i/lub etyki
W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem, ul. Opolska 47, 47-120 Zawadzkie, tel.:
77 461 63 75, e-mail: sekretariat@psp.zawadzkie.pl;

 dane osobowe przetwarzamy w celu zorganizowania i prowadzenia nauki wskazanej wyżej religii i/lub etyki na
podstawie ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w związku z art. 12 ust. 2
ustawy o systemie oświaty;

 dane podają Państwo dobrowolnie, jednak w przypadku odmowy nie będziemy mogli zorganizować dla ucznia wy-
branych przez Państwa zajęć;

 obiorcą danych będzie firma dostarczająca e-dziennik : Firma  Vulcan ul. Wołowska 6 , 51-116 Wrocław,
 dane będziemy przechowywać po zakończeniu edukacji maksymalnie przez 50 lat w zależności od rodzaju doku-

mentacji;
 przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarza-

nia,  które  w stosownych przypadkach przepisy  mogą ograniczyć,  a  także  prawo wniesienia skargi  do Prezesa
UODO (uodo.gov.pl), jeśli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza RODO;

 w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kon-
taktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: biuro@protecton.pl
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