
Oświadczenie rodzica/opiekuna dziecka o zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych Domu Wczasów Dziecięcych „Odrodzenie” 

 

W związku ze złożeniem wniosku o skierowanie mojego dziecka do DWD Odrodzenie 

informuję, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w „Karcie 

kwalifikacyjnej uczestnika” w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

dziecka oraz w celach ewidencyjnych (zgodnie z ustawami o ochronie danych osobowych 

i o systemie informacji oświatowej), oraz przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, 

jest „Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o. o., ul. Parkowa 3 58-351 Sokołowsko. 

2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 

tj. przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego oraz zapewnienie możliwości korzystania 

z placówki na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe. 

3. DWD jest placówką oświatową wymienioną w art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie 

oświaty (Dz.U. 2017, poz. 2198) i realizuje obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 15.04. 

2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2011 nr 139 poz. 814 z późn. zm.), tworząc lokalną 

bazę danych SIO. Zgodnie z art. 6 ustawy o systemie informacji oświatowej administratorem bazy 

danych SIO jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, natomiast administratorem 

lokalnej bazy danych SIO jest Dyrektor DWD. 

4. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia 

danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji oraz zapewnienia 

możliwości korzystania z placówki. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe 

przeprowadzenie procesu rekrutacji w stosunku do Państwa dziecka. 

6. Dane udostępnione przeze mnie nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą 

tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

7. Dane udostępnione przeze mnie nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim będzie prowadzony proces rekrutacji oraz 

dziecko będzie korzystało z placówki, oraz przez 5 lat kalendarzowych, rozpoczynając od dnia  

1 stycznia roku następnego od daty jej wytworzenia po utracie przez dokumentację praktycznego 

znaczenia dla potrzeb DWD. 

 
 

……………………………………….………. 
Podpis rodzica/opiekuna Data                                                                                  

 


