
 Grębocice, dn. ………………………… 

OŚWIADCZENIE
W SPRAWIE ZORGANIZOWANIA ZAJĘĆ RELIGII W PRZEDSZKOLU

Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 7 czerwca 2017r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w  publicznych  przedszkolach  i  szkołach   (Dz.  U.  z  2017r.  poz.  1147)  wnioskuję
o zorganizowanie dla mojego dziecka 

   
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..

(imię i nazwisko dziecka)

zajęć  religii  w obrządku rzymskokatolickim w Państwa przedszkolu  do czasu  ukończenia
pobierania w nim edukacji. 

……………………………………………………..……………………………………………

(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM
DZIECKA W ZAJĘCIACH RELIGII

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka 
……………………………………………..  w  związku  z  udziałem  mojego  dziecka  zajęciach
z religii.

 Informuję,  że  zostałam/em  poinformowany/a,  iż  podanie  danych  jest  dobrowolne  
i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, poprawienia ich oraz żądania ich usunięcia jak
również wycofania powyższej zgody.

                                                                                 ………………………………………………..                  
                                                                                             data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 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
(RODO), informujemy Panią/Pana, że:

1. Administratorem danych osobowych będzie Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy
w Grębocicach.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 300 01 40, mail: iodo@amt24.biz
3. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu uczestnictwa dziecka w zajęciach

religii.
4. Dane przechowywane będą do czasu odwołania zgody.
5. Dane danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania tych danych

na podstawie przepisów obowiązującego prawa, upoważnione przez Administratora
podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. 

6. Ma  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  dziecka,  ich  sprostowania,
usunięcia lub  ograniczenia ich przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia
zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej
wycofania.

8. Dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą
poddawane profilowaniu.

9. Posiada  Pani/Pan  prawo do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 


