
ZGODA 

rodzica (opiekuna prawnego) dotycząca udziału dziecka                                               
w  „PROGRAMIE DLA SZKÓŁ” W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 Wyrażam zgodę, aby 

moje dziecko:......................................................................................................................... 

                                 (Imię i nazwisko dziecka, klasa ) 
 

uczestniczyło w „„PPRROOGGRRAAMMIIEE  DDLLAA  SSZZKKÓÓŁŁ””  ppoolleeggaajjąąccyymm  nnaa  uuddoossttęęppnniieenniiuu  pprroodduukkttóóww  ddzziieecckkuu  WW  RROOKKUU  
SSZZKKOOLLNNYYMM  22002211//22002222:: 

wwłłaaśścciiwwee  zzaazznnaacczzyyćć  XX 

                        oowwooccóóww  ii  wwaarrzzyyww  ((kkoommppoonneenntt  oowwooccoowwoo--wwaarrzzyywwnnyy))   
       
mleka i   pprroodduukkttóóww  mmlleecczznnyycchh  ((kkoommppoonneenntt  mmlleecczznnyy))   
  
 „Program dla szkół” skierowany jest do dzieci uczęszczających regularnie do szkół podstawowych, tj. dzieci 
klas I-V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I - II 
ogólnokształcących szkół baletowych.  
Celem „Programu dla szkół” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału 
owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują 
się ich nawyki żywieniowe oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej 
w tym zakresie wśród dzieci i rodziców. Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania 
poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych. 
 
PORCJA OWOCOWA - WARZYWNA - składa się z jednego produktu owocowo -warzywnego (tj. jednego 
owocu albo jednego warzywa albo jednego soku określonego w rozporządzeniu MRiRW1), które jednorazowo                  
w dniu szkolnym otrzymuje dziecko biorące udział w „Programie dla szkół”. 
PORCJA MLECZNA - składa się z jednego produktu mlecznego (tj. mleka albo przetworu mlecznego 
określonego w rozporządzeniu MRiRW), które jednorazowo w dniu szkolnym otrzymuje dziecko biorące udział                       
w „Programie dla szkół”. 
 
Produkty będą udostępniane dzieciom w ciągu 12 wybranych tygodni rozpoczynających się i kończących 
w danym semestrze danego roku szkolnego.   
 
Organizatorem programu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; ul. Mogilska 104; 31-546 Kraków 
 

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem danych jest Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza z siedzibą przy ul. B. Chrobrego 9 
w Chełmku 32-660 Chełmek.  

2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email sekretariat@szkola1chelmek.pl, telefonicznie 
pod numerem 33 846 11 04, lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez telefon komórkowy   
668 620 696. 

4. Celem zbierania danych osobowych jest organizacja „Programu dla szkół”. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (Artykuł 6 ust. 1 pkt a), 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

6. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora (prawne, IT). 
Odbiorcami mogą być także podmioty działające w oparciu o przepisy prawa. W każdym przypadku udostępnienia 
lub powierzenia danych takim podmiotom Administrator zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt prowadzonym 

przez Administratora. 
9. Mam prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
10. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa 

Urzędu Ochrony danych ul. Stawki 2, 00193 Warszawa).  
11. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale wynikające z Warunków udziału w „PROGRAMIE DLA SZKÓŁ” w roku 

szkolnym 2021/2022. Nie wyrażenie zgody uniemożliwi dziecku udział w programie. 
12. Zgoda może być przeze mnie odwołana w dowolnym momencie w całości lub w części bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
13. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 
..........................................................                       .......................................................... 
(czytelny podpis matki/opiekunki prawnej)               (czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego) 

                                                                 
1

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek  Wsparcia 
Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2018 r., poz. 1468), 


