
 
  
Data: ……………………………..………           Miejscowość: ………………..…………..…………. 
 

 
DEKLARACJA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

 
Ja, …………………………………………………………………….………………. (imię i nazwisko), 

posiadający/a pełnię praw rodzicielskich / będąc opiekunem prawnym / sprawując pieczę zastępczą*, 

wyrażam chęć zaszczepienia dziecka: ……………………………………………….…………… (imię i nazwisko 

dziecka), ucznia klasy …….... Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulęcinie podczas akcji szczepień uczniów od 12 

do 18 roku życia zorganizowanej we wrześniu 2021 r. na terenie szkoły albo w wyznaczonym punkcie 

szczepień. 

Oświadczam, że drugi rodzic/opiekun został poinformowany o chęci zaszczepienia dziecka i nie zgłasza 

sprzeciwu w tej kwestii. 

 

Dodatkowo, zgłaszam …..... (liczba) członka/ów rodziny ……………..….…………… (stopień pokrewieństwa) 

chętnego/ych do zaszczepienia podczas ww. akcji. 

 

 * niepotrzebne skreślić 
==================================================================================================== 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz dziecka danych 
osobowych w postaci imienia i nazwiska, danych kontaktowych oraz udostępnieniu informacji o chęci szczepienia do 
Narodowego Funduszu Zdrowia w celu organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej 
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).  
Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego Rozporządzenia zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może 
być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną. 
 

Klauzula informacyjna  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej 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), zwanego dalej RODO, informujemy, że Administratorem przetwarzającym 
Pani(a) dane osobowe jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie z siedzibą w Sulęcinie przy ul. Park Bankowy 7, 69-200 
Sulęcin. U Administratora powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się ̨ pisząc na adres poczty e lektronicznej 
inspektor@sulecin.pl . Pani(a) dane osobowe przetwarzane będą ̨ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu związanym z przygotowaniem 
organizacji szczepień związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19 i przesłaniem ich do placówki zajmującej się szczepieniem osób oraz 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Przetwarzaniem objęte są dane osobowe wskazane w treści wyrażonej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Administrator będzie przetwarzał 
dane osobowe, przez okres nie dłuższy niż ̇jest to konieczne do realizacji wskazanych celów. Ma Pani(-) prawo dostępu do treści swoich danych, 
prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie. 
Przysługuje Pani(u) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2 (kod 
pocztowy: 00 - 193). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie skutkuje nie objęciem Pani(a) procesem określonym w celu 
przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o 
którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 
                                                                                          Podpis rodzica/opiekuna dziecka: 

 

                                                                                      …………………………….……………….. 
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