
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

w programie polityki zdrowotnej pn. „Poprawa dostępności do świadczeń 

stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.”  

 

Ja niżej podpisany(a) jako rodzic/opiekun prawny ………………………………………..…..  
                                                                                                  (imię i nazwisko dziecka) 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka tj. jego imienia, 
nazwiska oraz nazwy szkoły, do której dziecko uczęszcza, w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego rozliczenia realizacji zadania Ministrowi Zdrowia 
 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania 
danych osobowych mojego dziecka  

 
              …….…..……….………..………………… 
        Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 – dalej "Rozporządzenie", informuję, że: 
1. Administratorem danych osobowych osób przetwarzanych przez Gminę Brzeg w związku  
z realizacją programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży 
w szkołach w 2018 r.” jest Urząd Miasta w Brzegu,  
ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, reprezentowany przez Burmistrza Brzegu. 
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 774169714 lub 
adresem e-mail: bb@brzeg.pl 
3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w związku z realizacją programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa 
dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży  
w szkołach w 2018 r.” w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozliczenia realizacji zadania. 
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe Pani/Pana dziecka będą udostępnione 
Ministrowi Zdrowia. Dodatkowo odbiorcami danych osobowych mogą być inne podmioty uprawnione na podstawie 
przepisów prawa. 
5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 
prawa – ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2018r. poz.217, poz. 
650) oraz  kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i 
związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011r. Nr. 27 poz.140). Kryteria okresu 
przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dziecka, a także prawo do ich 
sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka, narusza przepisy Rozporządzenia 
8. Nie przysługuje Pani/Panu: 
    −  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
    −  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,  
   gdyż przetwarzanie danych osobowych dziecka jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest niezbędne do udziału dziecka w programie polityki 
zdrowotnej pn. „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 
2018 r.” 
10. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 
Rozporządzenia. 
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