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(imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę/ 

rodzica/opiekuna prawnego 

na przetwarzanie danych osobowych) 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) 

przez  OŚRODEK WSPARCIA I TESTÓW w Świdniku, 

w celu wypożyczenia sprzętu edukacyjno-wspomagającego w ramach testów.  

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

………………………………………………………………  

(Podpis  osoby/rodzica/ 

opiekuna prawnego wyrażającej zgodę)



   
 

Ośrodek Wsparcia i Testów w Świdniku 

Klauzula Informacyjna 

Ośrodek Wsparcia i Testów  

 

Na podstawie art. 13 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 dalej RODO, 

informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. 

Henryka Sienkiewicza w Świdniku (adres: ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 21-040 Świdnik, telefon 

kontaktowy: 81 468 89 45). 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sekretariat@sosw.eu 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu Ośrodek Wsparcia i Testów w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku w ramach 

programu PFRON pod nazwą „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”. 

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażenie zgody art. 6 lit. a) RODO 

na uczestnictwo w projekcie Ośrodek Wsparcia i Testów. 

5) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

▪podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora, 

▪organom i podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji projektu Ośrodek 

Wsparcia i Testów. 

9) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

▪ dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - 

prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, 

▪ prawo do wycofania zgody na dalsze przetwarzanie osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody 

nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody 

może Pani/Pan złożyć na podane wyżej adresy w formie pisemnej lub elektronicznej.  

10) Wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z 

naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa 

11) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO. 

 

 


