…………………….

Świdnica, .............................................

Imię nazwisko klasa

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę na wykorzystanie przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana
Kasprowicza w Świdnicy wizerunku mojego dziecka ......................................................... w ramach
popularyzacji działań I LO w Świdnicy poprzez rozpowszechnianie wizerunku w:
1. mediach elektronicznych (w szczególności na stronach internetowych)
2. prasie,
3. broszurach, ulotkach, gazetkach,
w okresie trzech lat od podpisania niniejszej zgody.
Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.
..................................................................

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

Imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna

podpis

DEKLARACJA UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA Z RELIGII
Ja, niżej podpisany, (niepotrzebne skreślić) wyrażam/ nie wyrażam zgody na uczęszczanie mojego
dziecka …………………………………….. na zajęcia z religii.
..................................................................

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

Imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna

podpis

DEKLARACJA UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA Z ETYKI
Ja, niżej podpisany, (niepotrzebne skreślić) wyrażam/ nie wyrażam zgody na uczęszczanie mojego
dziecka …………………………………….. na zajęcia z etyki.

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

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

Imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna

podpis

DEKLARACJA UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA Z WDŻ
Ja, niżej podpisany, (niepotrzebne skreślić) wyrażam/ nie wyrażam zgody na uczęszczanie mojego
dziecka …………………………………….. na zajęcia z wychowanie do życia w rodzinie.

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

Imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna

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

podpis

UWAGA! Można wybrać jeden przedmiot, dwa, trzy lub nie wybierać żadnego. Proszę wybór zaznaczyć przy każdym przedmiocie.
*niepotrzebne skreślić

INFORMACJA O OCHRONIE 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 ich swobodnego przepływu (tzw. RODO), informujemy, że :
1. Administratorem danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy z siedzibą przy ul. Pionierów
Ziemi Świdnickiej 30, 58-100 Świdnica. Skontaktować się z nami można poprzez adres e-mail: kasprowicz@kasprowiczanie.com, pod
numerem telefonu 852 25 16 lub 852 25 16 oraz pisemnie na adres administratora.
2.Administrator wyznaczył Inspektora danych Osobowych w osobie Pana Wojciecha Chudzińskiego, z którym można skontaktować się
poprzez adres e-mail:lodo@powiat.swidnica.pl lub pisemnie na adres Liceum.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów
oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na I Liceum im. Jana Kasprowicza w Świdnicy;
b) przekazania danych organom uprawnionych do otrzymywania Państwa danych na podstawie
przepisów prawa;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 4 a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia :
a)prawo dostępu do danych osobowych , w tym prawo do uzyskania kopii tych danych ;
b)prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu
prawo na cofnięcie tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku gdy stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę
do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa, email: kancelaria@uodo.gov.pl)
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana
danych osobowych jest Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi
przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym systemie informatycznym Liceum) i nie będą profilowane.

