
 

 

   Jordanów, dn. …………………………… 

 

DANE OSOBOWE UCZNIA PRZYJĘTEGO DO LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ im. HUGONA KOŁŁĄTAJA 

W JORDANOWIE  

 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy............................................................................................. 
(wybierz profil/klasę: humanistyczna, matematyczno – językowa, 

biologiczno –chemiczna, pedagogiczno – psychologiczna) 
 

 
 

Wybierz języki obce: chcę kontynuować naukę języka: …………………………………….. 
        (j. angielski, j. niemiecki) 

 jako drugi wybieram język: ………………………………………………………………… 
     (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski) 

 

1. Nazwisko i imię……………………………………………………………………… 

 

2. Data urodzenia i miejsce urodzenia ………………………………………………… 

 

3. PESEL: ……………………………………………………………………………… 

 

4. Imiona rodziców (prawnych opiekunów) …………………………………………… 

 

5. Adres stałego zamieszkania rodziców(prawnych opiekunów): …………………….. 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

6. Adres zamieszkania ucznia: …………………………………………………………. 

  

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

 

7. Telefon domowy: ……………………………..do rodzica…………………………… 

 

8. e-mail ucznia:………………………….  e-mail rodzica:……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………..   ………………………………………… 

(podpis ucznia)     (podpis rodzica, opiekuna prawnego) 

 

 

 

 



 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – DZIECKO I RODZIC/OPIEKUN 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

 

Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja, Jordanów, Kolejowa 9 
 
zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po jego wyznaczeniu): Rafał Andrzejewski,                                  
tel. 504 976690. Dane osobowe dziecka i rodzica, zwane dalej danymi osobowymi, przetwarzane będą w związku z 
realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły / przedszkola oraz w celach marketingowych, 
prowadzenia strony internetowej i serwisu intranetowego (media wewnętrzne) Administratora, w celu promocji i akcji 
zwiększających rozpoznawalność Administratora, w celu tworzenia broszur reklamowo-informacyjnych, w celu 
tworzenia kronik, w celu przygotowania stosownych legitymacji, przepustek i identyfikatorów, w celu prowadzenia 
tablic ogłoszeń i gablot informacyjnych, w celu udziału i publikacji informacji o konkursach, olimpiadach i zawodach 
sportowych, a także publikacji o nich informacji. 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, h 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 
1) oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe wraz z aktami 
wykonawczymi, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji oświatowej wraz z aktami wykonawczymi, w tym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 
sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania 
tych form oraz sposobu ich działania, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

4. Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony 
osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane 
osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom systemu 
ubezpieczeń społecznych, NFZ, innym jednostkom gminnym, powiatowym, oświatowym. 

5. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji celów statutowych 
szkoły/przedszkola. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe. W pozostałym zakresie 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie 
innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych 
osobowych lub ograniczeniu przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
c. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym 

profilowania; 
d. przenoszenia danych osobowych; 
e. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego 
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
8. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia nauki. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 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 osobowych), 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym rozpowszechniania, w 

zakresie imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy lub numeru grupy/klasy dziecka, wieku, przez 

Administratora: oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów 

zawierających wizerunek mojego dziecka  zarejestrowany podczas realizacji: konkursów, 

turniejów sportowych i innych uroczystości szkolnych, w mediach: Internecie, prasie, telewizji, 

gazetkach szkolnych.  

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany 

tylko  i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Zespołu Szkół im. Hugona 

Kołłątaja, Jordanów, Kolejowa 9 

Oświadczenie moje ważne jest na czas nieokreślony 

 

                               ……………………………………………………………… 

 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli 

obowiązku informacyjnego umieszczonej na stronie internetowej Administratora lub w 

siedzibie Administratora, w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.  

Ponadto Administrator poinformował mnie, że: 

• niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie 

oświadczenia w tej samej formie, w jakiej zgoda została wyrażona. Wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem, 

• dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

     


