
………………………………………………………………………..              Kalisz, dnia ……………………………………………………………. 

Nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania 

……………………………………………………………………….. 

Numer telefonu 

 

 

Dyrektor 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 

im. Plutonu Głuchoniemych AK 

w Kaliszu 

 

WNIOSEK 

Zwracam się z wnioskiem o zakwalifikowanie w roku 2021 mojego syna/córki* 

…………………………………………………………………………………………………………….…..  ur. ……………………………………………………………. do programu 
                                       imię i nazwisko dziecka                                                                                       data urodzenia 
 
rządowego „Za życiem”, w ramach którego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu wyznaczonym w Powiecie Kaliskim do pełnienia 

roli wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego będzie udzielana pomoc 

dziecku i jego rodzinie. 

 

……………………………………………………………………….. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Dane osobowe podane we wniosku oraz dołączonych do niego załączników zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb 

związanych z przeprowadzaniem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). W tym zakresie wnioskodawca wyraża zgodę na ich przetwarzanie.  

Obowiązek podania danych wynika z art. 160 ustawy – Prawo oświatowe. Wnioskodawca ma prawo kontroli przetwarzania 

danych, prawo dostępu do treści danych w nim zawartych i ich poprawiania. Stosownie do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) administratorem danych osobowych zawartych we wniosku 

jest dyrektor publicznej szkoły, do którego wniosek został złożony. 

……………………………………………………………………….. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Wyrażam, nie wyrażam* zgodę/y na wykorzystanie danych osobowych dziecka oraz rejestrowanie mojego i jego 

wizerunku podczas zajęć, konkursów, uroczystości, projektów i innych przedsięwzięć realizowanych przez 

Ośrodek lub w Ośrodku  i wykorzystanie tego  wizerunku poprzez umieszczenie zdjęć/materiałów filmowych na 

stronach internetowych, w kronice szkolnej, na gazetkach ściennych, w folderach i ulotkach o charakterze 

informacyjno-promocyjnych, w lokalnych i ogólnopolskich mediach (prasa, telewizja). 

……………………………………………………………………….. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

* Niepotrzebne skreślić 



 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych: 

 

1. TAK ☐    NIE ☐ imienia i nazwiska dziecka …………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka) 
 

2. TAK ☐  NIE ☐ nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku dziecka podstawie art. 81 ust. 1 prawa 

autorskiego zarejestrowanego podczas jego pobytu w Szkolnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym nr 2 w Kaliszu,  w szczególności podczas: zajęć organizowanych przez szkołę, 

 

na następujących polach eksploatacji1; na  stronie www  szkoły w gablotach w  szkoły/w szkolnej 

gazetce/na portalu Faceboook2  

 

w celu promowania działalności Szkoły Podstawowej nr 18 w Kaliszu oraz osiągnięć i umiejętności 

dziecka przez Szkołę Podstawową nr 18 w Kaliszu, zgodnie z art. 7 oraz motywem 32 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 oraz  art. 81 ust. 1 ustawy  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 

ze zm.) 

    

 

 

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

 

………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………… 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)     (miejscowość, data) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 niepotrzebne skreślić 
 

2 Każdorazowo w związku z publikacją na portalu Facebook, następuje przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego 
USA i odbiorcą danych osobowych jest Spółka Facebook Inc. Spółka Facebook Inc. przystąpiła do Porozumienia w sprawie 
Tarczy Prywatności Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych 
osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej. Komisja Europejska uznaje, że Stany 
Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii do samocertyfikowanych 
podmiotów w Stanach Zjednoczonych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. W szczególności Komisja stwierdza, że zasady 
opublikowane przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych rozumiane jako całość zapewniają stopień ochrony danych 
osobowych, który jest zasadniczo równoważny poziomowi gwarantowanemu podstawowymi zasadami ustanowionymi  
w dyrektywie 95/46/WE. 



 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust 2 ogólnego Rozporządzenia 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 (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego nr 2  z siedzibą w Kaliszu; ul. Kordeckiego 19; 62-800 Kalisz. 

 Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 18 w Kaliszu. jest Pani Dorota Paszek  
i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail dpaszek.sp18@gmail.com, 
telefon 795342008. 

2) Wizerunek Pani/Pana dziecka będzie przetwarzany zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a)  w celu promowania 
działalności placówki. 

3) Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka mogą być osoby odwiedzające placówkę, osoby 
odwiedzające stronę www szkoły, media i odbiorcy mediów takich jak radio i TV, odbiorcy 
upoważnieni na mocy przepisów prawa). 

4) W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania 
danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator 
zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania 
spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne lub 
do wycofania Pani/Pana zgody. 

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 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. 

6) Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8) Udzielenie zgody na przetwarzanie wizerunku Pani/Pana dziecka jest dobrowolne a jej brak 
wyłącza możliwość przetwarzania przez Administratora wizerunku w zakresie i polach eksploatacji 
wymienionych w zgodzie.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dpaszek.sp18@gmail.com


 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii moich danych osobowych: 

 

3. TAK ☐    NIE ☐ imienia i nazwiska …………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 
 

4. TAK ☐  NIE ☐ nieodpłatnego rozpowszechniania mojego wizerunku podstawie art. 81 ust. 1 prawa 

autorskiego zarejestrowanego podczas pobytu w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2  

w Kaliszu,  na następujących polach eksploatacji: 

 

3.1. na stronie www OSW nr 2 w Kaliszu         TAK ☐  NIE ☐ 

3.2. w gablotach w OSW nr 2 w Kaliszu      TAK ☐  NIE ☐ 

3.3. w gazetce OSW nr 2 w Kaliszu          TAK ☐  NIE ☐ 

3.4.  na portalu Faceboook  TAK ☐    NIE ☐ 

Każdorazowo w związku z publikacją na portalu Facebook, następuje przekazanie danych 

osobowych do Państwa trzeciego USA i odbiorcą danych osobowych jest Spółka Facebook Inc. 

Spółka Facebook Inc. przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności  

Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych 

osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej. 

 

w celu promowania działalności OSW nr 2 w Kaliszu, zgodnie z art. 7 oraz motywem 32 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 oraz  art. 81 ust. 1 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) 

 

 

 

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

 

………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………… 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)     (miejscowość, data) 

  



 
 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust 2 ogólnego Rozporządzenia 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 (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) informuję, że: 
9) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego nr 2 z siedzibą  w Kaliszu . 
10) Inspektorem ochrony danych w SP 18 jest Pani Dorota Paszek e-mail: iod.kalisz.@gmial.com , 

tel 795-342-008. . 
11) Pani/Pana wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a)  w celu promowania OSW nr 

2 w Kaliszu. 
12) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: osoby odwiedzające OSW nr 2 w Kaliszu, osoby 

odwiedzające stronę www OSW nr 2 w Kaliszu,  media i odbiorcy mediów takich jak radio  
i TV, organizatorzy i uczestnicy konkursów, organizatorzy i uczestnicy uroczystości, odbiorcy 
upoważnieni na mocy przepisów prawa). 

13) W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania 
danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator 
zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania 
spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne lub 
do wycofania Pani/Pana zgody. 

14) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 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. 

15) Pani/Pana  dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 
automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych. 

16) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana  
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

17) Udzielenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana wizerunku jest dobrowolne a  jej brak wyłącza 
możliwość przetwarzania przez Administratora wizerunku w zakresie i polach eksploatacji 
wymienionych w zgodzie.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iod.kalisz.@gmial.com


 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej 
Rozporządzenie RODO), informuję, iż: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego nr 2 im Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu.   

 W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Kaliszu został powołany inspektor danych 
osobowych Pani  Dorota Paszek i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu 
 e-mail iod.kalisz.@gmail.com, telefon 795342008. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
1) organizacji i realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

2) promocji działalności placówki za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie  art. 6 pkt 
1. a) Rozporządzenia RODO. 

 Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego 
uprawnionych takich jak: 
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 

2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej  
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach 
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania 
dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt). 

 Posiada Pani/Pan prawo: 
1) dostępu do treści swoich danych, 
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 
3) żądania usunięcia danych, gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 
4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO, 
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie 

art. 21 Rozporządzenia RODO, 
6) ograniczenia przetwarzania, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 

 administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych 
opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

 Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych 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. 

 


