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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji projektu “Say YES to ICT tools 

- new technology in education”, realizowanego w ramach Programu Erasmus+ AKCJA 1 w Edukacji 

Szkolnej, KA122-SCH - projekty krótkoterminowe, nr projektu: KA122-SCH-BFF1E82F jest  

Szkoła Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku zarządzana przez dyrektora Bartłomieja 

Mandzelowskiego. 

         Zgodnie z Rozporządzeniem 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 osobie, której dane dotyczą 

przysługuje prawo: 

● żądania dostępu do danych osobowych; 

● sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

● wniesienia sprzeciwu; 

● wycofania zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

● wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 

Warszawa. 

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego. 

  

  

…………………, dn.....................                                                     …………………………… 

                                                                                                                                                          czytelny podpis 

  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawowa nr 1 im. św. 

Kazimierza w Kartuzach zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s 1. w celu realizacji projektu 

“Say YES to ICT tools - new technology in education” realizowanego  w ramach -Programu Erasmus+ 

AKCJA 1 w Edukacji Szkolnej, KA122-SCH - projekty krótkoterminowe, nr projektu:  KA122-SCH-

BFF1E82F 

…………………, dn.....................                                                     …………………………… 

                                                                                                                                                        czytelny podpis 

 


