
Wskazówki ogólne: 

1. Administrator danych, przed zwróceniem się do rodziców o wyrażenie zgody, 

powinien każdorazowo dokonać analizy czy dla realizacji celu w jakim gromadzone 

będą dane osobowe przesłanką prawną do przetwarzania danych dziecka będzie zgoda 

czy inna podstawa prawna, w tym przepis prawa (np. Prawo oświatowe, ustawa  

o systemie oświaty) lub umowa (np. akceptacja regulaminu wydarzenia). 

2. Zakres danych osobowych przetwarzanych w oparciu o zgodę powinien zawierać 

wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanego przez 

Administratora celu. 

3. W przypadku gromadzenia danych osobowych w więcej niż jednym celu niezbędne 

jest pozyskanie odrębnych zgód na każdy zidentyfikowany cel. 

4. Każdy formularz zgody powinien zawierać informację o możliwości wycofania zgody 

w każdym momencie oraz o sposobie w jaki zgodę tę można cofnąć (zgodnie  

z przepisami RODO wycofanie zgody powinno być równie proste jak jej wyrażenie). 

5. Każdy formularz zgody powinien zostać uzupełniony o klauzulę informacyjną 

zawierającą m.in.: 

a. informacje o Administratorze umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację 

(w tym np. dane kontaktowe/kontakt z IOD), 

b. podstawę prawną (zgodę), zakres, cel oraz okres przetwarzania, 

c. informacje o konsekwencji niepodania danych osobowych, 

d. informacje o odbiorcach danych, 

e. informacje o przysługujących prawach (w tym prawie do odwołania zgody), 

f. przekazywaniu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy  

oraz zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji lub profilowaniu danych. 

 

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA)  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany(a):  

...................................................................... (imię̨ i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego 

małoletniego), zamieszkały(a) ...............................................................................................  

(adres zamieszkania), oświadczam, że posiadam nieograniczoną władzę rodzicielską jako 

ojciec/matka/opiekun prawny małoletniej / małoletniego ........................................................... 



(imię/ imiona i nazwisko dziecka) oraz niniejszym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku wyrażam zgodę na:  

1. Przetwarzanie przez ……………………………………………….. (nazwa podmiotu/ 

Administratora) danych osobowych małoletniego / małoletniej ……………………   

(imię i nazwisko) obejmujących: ……………………………………….………….. 

(np.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, klasę, numer 

legitymacji szkolnej, PESEL, wizerunek, osiągnięcia) w celu ……………………… 

(proszę wskazać cel przetwarzania danych np. organizowanie i przeprowadzanie przez 

- nazwa podmiotu - organizacji czasu lub wypoczynku, promocji działalności  

z udziałem dziecka, itp.).  

 

……………………………….       ……………………………….. 

(własnoręczny podpis)                   (miejscowość, data) 

 

 

 

2.  Przetwarzanie przez …………………………….………..………… (nazwa podmiotu/ 

Administratora) moich danych osobowych, obejmujących: …………………………… 

(np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres do korespondencji, numer 

telefonu, adres e-mail, wizerunek) w celu: ……………………………………. (proszę 

wskazać cel przetwarzania danych np.: identyfikacji, kontakt z opiekunem, 

prowadzenia korespondencji w sprawach dotyczących małoletniego / małoletniej, 

gromadzenia i zabezpieczenia oświadczeń woli dotyczących małoletniego / 

małoletniej, związanych z działalnością ……………………………………………… 

(nazwa podmiotu/ Administratora), dokumentowaniem i utrwalaniem wydarzeń  

z moim udziałem w charakterze rodzica/opiekuna prawnego małoletniego / 

małoletniej jako podopiecznego ………………………………… (nazwa podmiotu/ 

Administratora), promocji działalności ………………………………………...…………… 

(nazwa podmiotu/ Administratora).  

 

……………………………….       ……………………………….. 

(własnoręczny podpis)                    (miejscowość, data) 

 

 



Ponadto oświadczam, że:  

1. Podaję dane osobowe małoletniego oraz dane osobowe rodzica (opiekuna prawnego) 

dobrowolnie.  

2. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dołączoną do formularza zgody. 

 

……………………………….       ……………………………….. 

(własnoręczny podpis)                    (miejscowość, data) 


