
(data) 

(Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 

 

OŚWIADCZENIE 

o wyrażeniu zgody przez rodzica na przetwarzanie danych osobowych 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1, Dz. Urz. UE L z 2018 r. 

nr 127/2, Dz. Urz. UE L z 2021 r. nr 74/35 - (zw. RODO) - wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka (ucznia) w zakresie: 

 

dane osobowe dziecka (ucznia): 

 imię i nazwisko, 

 data urodzenia, 

 numer w dzienniku 

 wyniki testów sprawnościowych ucznia; 

 

dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna: 

 

 

(Imię i nazwisko), przez: 

 

 

(Pełna nazwa szkoły) 

 

 

w celu wzięcia udziału w pilotażu systemu ”Sportowe Talenty”, realizowanym za pośrednictwem 

platformy sportowetalenty.pl  przez   Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

 

Zakres danych osobowych ucznia, podlegających przetwarzaniu przez system ”Sportowe 

Talenty” obejmuje: 

 imię i nazwisko, 

 datę urodzenia, 

 numer w dzienniku  

 wyniki testów sprawnościowych ucznia 

 

Zakres danych osobowych rodzica, podlegających przetwarzaniu przez system ”Sportowe 

Talenty” obejmuje: 

 imię i nazwisko 

 

Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica i dziecka jest dobrowolne, ale 

niezbędne w celu umożliwienia uczniom oraz szkole wzięcia udziału w pilotażu. 

  



Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych, którym jest 

Minister Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa. 

Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Ministerstwo Sportu  

i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, adres e-mail: iod@msit.gov.pl . 

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. 

 

 

1. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka (ucznia) mogą być udostępniane: 

dyrekcji szkoły, nauczycielom prowadzącym zajęcia wychowania fizycznego uczniów oraz 

podmiotowi zapewniającemu funkcjonowanie portalu „Sportowe Talenty” (ANCOM Spółka 

z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa przy ul. Pasternik 94a, 31 - 354 

Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000650442, posiadająca numer NIP: 6751568678, numer REGON 

366010383), a także jednostkom naukowym, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-6, 

7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 

r. poz. 574 z późn.zm.) do celów statystycznych i naukowych. 

2. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka (ucznia) mogą być udostępniane 

organom i podmiotom umocowanym do ich pozyskania na mocy prawa powszechnie 

obowiązującego. 

3. Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej pomiędzy 

szkołą, a podmiotem zapewniającym funkcjonowanie portalu ”Sportowe Talenty”, a 

następnie usunięte, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, nie później 

jednak, niż do końca roku szkolnego 2023/2024. 

4. Rodzic ma prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka (ucznia), ma prawo 

żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania tych danych osobowych. 

5. Rodzic ma prawo do wycofania zgody na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych 

oraz dziecka (ucznia). 

6. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz swojego 

dziecka (ucznia) rodzic składa stosowny wniosek do nauczyciela, który za pośrednictwem 

portalu przekazuje jego elektroniczną  kopię podmiotowi zapewniającemu funkcjonowanie 

portalu ”Sportowe Talenty”  

7. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało 

miejsce do momentu wycofania zgody. 

8. Rodzic ma prawo do przenoszenia danych osobowych swoich oraz dziecka (ucznia). 

9. Rodzic ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych osobowych 

oraz dziecka (ucznia) przez Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
 

 
 
 
 

(data, podpis rodzica) 

 


