
....................................................  
            (miejscowość, data)  

 
..............…………………………….....................................................  
              (imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych dziecka)  

 
..............…………………………….....................................................  
                        (adres rodziców/opiekunów prawnych dziecka)  

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 109  

im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Łodzi  

Monika Polaszczyk  

 
OŚWIADCZENIE 

rodziców/opiekunów prawnych* dziecka  

 
na podstawie § 1 ust. 2 w zw. z ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 

1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii i etyki w publicznych przedszkolach 

i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) oświadczam/y*, że zmieniam/y* swoje/nasze* życzenie  

w sprawie uczestniczenia syna/córki* pozostającego (-cej) pod moją/naszą* opieką tj. ucznia  

 
.............................................................................................………………………..... klasy .................  
                                          (imię i nazwisko ucznia)                  (klasa)  

 
w lekcjach religii/etyki* i rezygnuję/my* z udziału dziecka w powyżej wymienionych zajęciach z dniem 

......................................... .  

 
* odpowiednie podkreślić 

 
          Z poważaniem  

 
 

                                                                                       ...............................................................................  
(czytelny podpis/podpisy rodziców/opiekunów prawnych dziecka)  

 
Obowiązek informacyjny:  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  
1. Administratorem danych osobowych dzieci i ich rodziców/prawnych opiekunów jest Szkoła Podstawowa nr 109  

z siedzibą w Łodzi, ul. Pryncypalna 74 reprezentowana przez dyrektora Monikę Polaszczyk. 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach urzędowych związanych z rezygnacją Pana/Pani dziecka  

z udziału w zajęciach religii/etyki zgodnie z art. 12 Ustawy o Systemie Oświaty.  
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów.  
4. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania.  
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają 
pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).  

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących dziecka i jego rodziców/prawnych opiekunów narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wypisania dziecka z zajęć religii/etyki. 


