
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka  

ul. 11 Listopada 1, 27-630 Zawichost 

tel. 15 836 45 01 fax: wew. 30 

e-mail: mowzaw@gazeta.pl 

 

………………………………………….. 

(miejscowość, data) 

……………………………………………………….. 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

(adres zamieszkania) 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany/a, legitymujący/a się dowodem osobistym ……………………………………….. 
seria i numer dowodu 

 

będąc rodzicem/opiekunem prawnym wychowanka MOW Zawichost ……………………………… 
imię i nazwisko wychowanka 

 

oświadczam, że wyrażam zgodę na: 

 

 Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego syna/podopiecznego administrowanych 

przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im Janusza Korczaka w Zawichoście - zgodnie  

z Ustawą z dnia 10 maja 2018 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000). 

 

TAK   NIE 

 

 Nieodpłatne utrwalanie i upowszechnianie wizerunku mojego syna/podopiecznego w formie 

fotografii i nagrań wideo (np. na stronie internetowej ośrodka i profilu w serwisie społecznościowym) 

- zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.). 

 

TAK   NIE 

 

 Objęcie dziecka wszelką niezbędną pomocą psychologiczno – pedagogiczną (zajęć rozwijających 

uzdolnienia; zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; zajęć specjalistycznych: 

korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne 

oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia  

i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; porad i konsultacji; warsztatów itp.). 

 

TAK   NIE 

 

 Udział wychowanka w zajęciach dodatkowych i wycieczkach w czasie pobytu w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Zawichoście. 

 

TAK   NIE 

 

 

 Udział  Szkolnym Kole Sympatyków Wolontariatu oraz zgadzam się na podejmowanie przez niego 

działań wynikających z zadań Wolontariatu. 

 

TAK   NIE 

 



Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka  

ul. 11 Listopada 1, 27-630 Zawichost 

tel. 15 836 45 01 fax: wew. 30 

e-mail: mowzaw@gazeta.pl 

 

INFORMACJA DLA RODZICA/OPIEKUNA 

1. Informujemy, że na wniosek rodzica/opiekuna lub pełnoletniego ucznia dyrektor może udostępnić 

kopię indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego (IPET) oraz arkusz 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. 

2. W każdej chwili możliwe jest wycofanie udzielonej zgody na zawarte powyżej działania poprzez 

złożenie odpowiedniego oświadczenia. 

3. Udzielenie zgody na powyżej wymienione działania będzie wykorzystywane tylko do realizacji 

zadań ustawowych i statutowych placówki. 

 

…………………………………………… 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO"), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka  

z siedzibą w Zawichoście przy ul. 11 Listopada 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest pan Cezary Gradziński,  

e-mail: gradzinski@powiat.sandomierz.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza 

Korczaka w Zawichoście, 

b. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej 

udzielonej zgody w zakresie i cełu określonym w treści zgody. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być: 

a. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich 

obowiązków służbowych; 

b. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania 

danych (podmioty przetwarzające). 

5. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia 

danych,  

c. wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

 

………………………………………….. 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

mailto:gradzinski@powiat.sandomierz.pl

