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............................................., ...........2018 r.  

 

Inspektor Ochrony Danych  

Szkoła Podstawowa  nr ..... im. ................................................................................ 

Liceum ......................................................................................................................... 

w ...................................................  

ul. .................................., ......................... 

 

sprawa:  zapewnienie przestrzegania przepisów w zakresie przetwarzania szczególnych  
kategorii danych osobowych obejmujących ujawnienie przekonań religijnych lub 
światopoglądowych.       

 

 Szanowna Pani/Pani  

 

Zwracam się do Pani/Pana jako Inspektora Danych Osobowych przetwarzanych w 
szkole, w rozumieniu 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 (zwanego dalej Rozporządzeniem), w 
następującej sprawie. 

1. Na mocy § 1 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie  

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i 

szkołach. (Dz. U. nr 36 poz. 155 z dnia 24 kwietnia 1992 r. z późn. zm.) „W 

publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych, zwanych dalej "przedszkolami", organizuje się naukę religii na życzenie 

rodziców. W publicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, zwanych 

dalej "szkołami", organizuje się naukę religii i etyki: 1) w szkołach podstawowych - na 

życzenie rodziców; 2) w szkołach ponadpodstawowych - na życzenie bądź rodziców, bądź 

samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii i etyki decydują 

uczniowie. 

1a.  W przedszkolach zajęcia religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia. W szkołach 

zajęcia religii i etyki uwzględnia się w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

2.   Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. 

Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać 

zmienione. 
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3.   Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej nauce religii lub 

etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie." 

Zgodnie zatem z § 1 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku 

niezbędną przesłanką dla zorganizowania w ramach planu zajęć szkolnych nauki 

religii lub etyki jest uprzednie otrzymanie przez osobę pełniącą funkcję dyrektora 

publicznego przedszkola lub publicznej szkoły, od rodzica (opiekuna prawnego) lub 

odpowiednio ucznia, oświadczenia w formie pisemnej podpisanego przez rodzica 

(opiekuna prawnego) lub odpowiednio ucznia obejmującego oznaczenie imienia i 

nazwiska ucznia oraz życzenie (deklarację) uczestnictwa w zajęciach z określonej 

religii lub etyki, która stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia w 

celu wskazanym w oświadczeniu.   

Brak takiego pisemnego oświadczenia wyłącza możliwość uczestnictwa ucznia w 

zajęciach religii lub etyki a jednocześnie wyłącza możliwości przetwarzania danych 

osobowych ucznia lub jego rodziców w zakresie dotyczącym jego udziału w lekcji 

religii lub etyki.  

2. Jak pokazują wyniki raportu za 2017 pt. "Dyskryminacja dzieci niewierzących i 

nieuczestniczących w lekcjach religii - Równość w szkole” 1, zdarzały się przypadki gdy 

szkoły publiczne dopuszczały do organizowania zajęć z religii lub etyki bez 

uprzedniej pisemnej zgody rodziców (odpowiednio - pełnoletnich uczniów). Z 

uwagi na powyższe bardzo proszę o sprawdzenie czy w przypadku zajęć z religii 

lub etyki już prowadzonych w Państwa publicznej placówce oświatowej zostały 

zachowane wymogi złożenia życzenia (deklaracji) uczestnictwa dzieci w zajęciach z 

określonej religii lub etyki, a tym samym czy istnieje podstawa prawna do 

przetwarzania danych osobowych - w rozumieniu art. art. 6 ust.1 lit. a) 

Rozporządzenia dzieci uczestniczących w zajęciach z religii lub etyki.    

3. Ponadto proszę o sprawdzenie czy, a jeśli tak, to na jakich zasadach dane osobowe 

uczniów Szkoły lub ich rodziców są przekazywane do odbiorców, takich jak kościoły 

lub związki wyznaniowe celem wykluczenia przypadków przekazywania tych 

danych tj. danych osobowych dzieci lub danych osobowych  rodziców lub 

opiekunów prawnych dzieci, bez uprzedniej pisemnej zgody rodziców lub 

opiekunów prawnych dzieci.  

  

Z poważaniem  

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

 

                                                           
1 https://rownoscwszkole.pl/do-pobrania 


