
Warszawa, ………………………………… r. 

Dane placówki oświatowej odbierającej zgodę: 

 

Szkoła Podstawowa nr 215 w Warszawie  

im. Piotra Wysockiego  

ul. Kwatery Głównej 13   04-294 Warszawa 

 

 

 

  

OŚWIADCZENIE RODZICÓW – REZYGNACJA Z ZAJĘĆ Z RELIGII/ETYKI  
  

Oświadczam, że  rezygnuję z uczestnictwa w zajęciach z religii/etyki* mojego  

   

syna/córki* ………………………………………...……………………..……………….…………………  

(imię i nazwisko dziecka)  

 

 uczennicy/ucznia* klasy ..................  z dniem………………………………  

 

 

*Niewłaściwe skreślić  

  

Uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach w trakcie ich trwania będzie pod opieką nauczyciela w bi-

bliotece szkolnej lub innego nauczyciela wskazanego przez dyrektora szkoły.  

  

W przypadku, kiedy ww. zajęcia będą pierwszą lub ostatnią lekcją, wyrażam zgodę, aby syn/córka 

przebywał /przebywała* w domu i biorę całkowitą odpowiedzialność za jego/jej* bezpieczeństwo.   

 

 

  

___________________________________   _______________________________  

(podpis matki/opiekuna prawnego)                              (podpis ojca/opiekuna prawnego)  

 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

 
Administratorem danych osobowych przekazanych w treści formularza (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO) 

jest placówka oświatowa. Dane są wykorzystywane w celach wskazanych powyżej, na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody – do 

momentu cofnięcia tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – na podstawie art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie (odwołanie nie ma 

wpływu na zgodność                     z prawem wykorzystania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała). Osoba, której dane dotyczą, ma 

prawo złożyć wniosek o dostęp do swoich danych, ich sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, złożenia skargi do organu 

nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, a także prawo do sprzeciwu wobec 

wykorzystywania jej danych osobowych – 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 www.sp215.info lub 

tablicy informacyjnej w placówce. 

  

 

 

 

 

 

 


