
  

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W   ZAJĘCIACH WYCHOWANIA DO 

ŻYCIA W RODZINIE 

 

  
Imię i nazwisko ucznia ...................................................................... Klasa ....................   

  

  

Oświadczam, że mój syn/ moja córka w roku szkolnym ............................... nie będzie uczestniczyć        

w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.  

  

  

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

       podpis rodzica (opiekuna)                                                                                data 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW  

  

W związku z rezygnacją z udziału w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie mojego 

syna/córki*………………………………… zwracam się z prośbą o zwolnienie syna/córki*                         

z obowiązku obecności na w/w zajęciach, gdy są ona na pierwszej lub ostatniej lekcji. Jednocześnie 

oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za moje dziecko w tym czasie.   

  

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

podpis rodzica (opiekuna)                                                                                     data 
 

*
właściwe podkreślić  

   
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) 

informuję Panią/Pana, że: 

 administratorem danych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Chorzowie, 

ul. Skrajna 2; 

 naszym inspektorem ochrony danych jest Pan Zdzisław Korzuch i można skontaktować się z nim przez e-mail 

biuro@bitprotect.pl; 

 celem przetwarzania Pani/Pana danych jest prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz § 26 Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji; 

 przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego 

dokonano przed cofnięciem zgody; 

 podanie danych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencjami niepodania danych jest 

brak możliwości uczestniczenia dziecka w zajęciach: 

 dane Pani/Pana będą przechowywane do końca nauki w szkole; 

 przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania; 

 może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza 

Pani/Pana prawa lub rozporządzenie 

 

http://www.regulaminy.lo4.poznan.pl/owdzwr.pdf#page=1
mailto:biuro@bitprotect.pl

