Warszawa, __.__.____ r.
Dane placówki oświatowej odbierającej zgodę:
Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego
ul. Kwatery Głównej 13
04-294 Warszawa

Imię i nazwisko ucznia, klasa, którego dotyczy
oświadczenie:
_____________________________________
_____________________________________

OŚWIADCZENIE RODZICÓW – RELIGIA/ETYKA
Deklaruję/Nie deklaruję* uczestnictwo mojego dziecka w lekcji religii.

W przypadku, jeśli dziecko nie będzie uczęszczać na lekcje religii prosimy o podjęcie poniższej
decyzji:
Jestem/Nie jestem* zainteresowany udziałem mojego dziecka w lekcji etyki.

Dziecko, które nie uczestniczy w żadnej z powyższych lekcji w trakcie ich trwania będzie pod opieką
nauczyciela.

 niepotrzebne skreślić
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO) jest w/w placówka oświatowa.
Dane (imię i nazwisko dziecka oraz osoby składającej oświadczenie) będą wykorzystywane na podstawie zgody w wyraźnie oznaczonych,
odrębnych celach – zgoda na udział dziecka w lekcjach religii//etyki (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. aRODO) – „zgoda”. Dane osobowe

nie będą udostępniane osobom niepowołanym. Będą przechowywane do momentu ukończenia edukacji szkolnej przez
ucznia. Przysługuje Państwu możliwość cofnięcia zgody, sprostowania, usunięcia lub ograniczonego przetwarzania. Osobie,
której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz skargi do
organu nadzorczego – na zasadach określonych w RODO.
Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: akorycka@dbfopld.waw.pl
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w placówce można uzyskać na stronie internetowej placówki http:// sp215.info lub
na tablicy informacyjnej w placówce.
* niepotrzebne skreślić

Warszawa, __.__.____ r.
Dane placówki oświatowej odbierającej zgodę:
Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego
ul. Kwatery Głównej 13
04-294 Warszawa

Imię i nazwisko ucznia, klasa, którego dotyczy
oświadczenie:
_____________________________________
_____________________________________

OŚWIADCZENIE RODZICÓW – WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Deklaruję/Nie deklaruję* uczestnictwo mojego dziecka w lekcji wychowania do życia w rodzinie.

Dziecko, które nie uczestniczy w żadnej z powyższych lekcji w trakcie ich trwania będzie pod opieką
nauczyciela lub rodzice udzielają zgodę na samodzielny powrót do domu.

 niepotrzebne skreślić
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO) jest w/w placówka oświatowa.
Dane (imię i nazwisko dziecka oraz osoby składającej oświadczenie) będą wykorzystywane na podstawie zgody w wyraźnie oznaczonych,
odrębnych celach – zgoda na udział dziecka w lekcjach wychowania do życia w rodzinie (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO na
podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu
treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartościach rodziny,
życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego) –
„zgoda”. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom niepowołanym. Będą przechowywane do momentu ukończenia

edukacji szkolnej przez ucznia. Przysługuje Państwu możliwość cofnięcia zgody, sprostowania, usunięcia lub ograniczonego
przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz skargi do organu nadzorczego – na zasadach określonych w RODO.
Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: akorycka@dbfopld.waw.pl
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w placówce można uzyskać na stronie internetowej placówki http:// sp215.info lub
na tablicy informacyjnej w placówce.
* niepotrzebne skreślić

