Skierniewice, dnia ……………...……………………..
Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………
e-mail: ……………………………………………………………………….
Nr telefonu: ……………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Klasa: ……………………………………………………………………….

Imię i nazwisko rodziców(-a)/opiekunów prawnych
………………………………………………………………………………
e-mail: …………………………………………………………………..
Nr telefonu: …………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Informacje i oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art.6 ust.1 pkt a, b, c i f oraz na podstawie art.9 ust.2 pkt a i g Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy
95-46/WE, oraz zgodnie z wymogami ustawy Prawo oświatowe oraz norm prawnych odnoszących się do obowiązku
szkolnego, w imieniu małoletniego dziecka:
1. wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych, oraz innych niezbędnych danych
wymaganych ustawami, w celu realizacji procesu nauczania w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa
w Skierniewicach (dalej - „Liceum”) przez …………………………………………………………………….……...(imię i nazwisko ucznia)
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie określonych w punkcie 1 danych osobowych, a także utrwalanie
i eksponowanie wizerunku oraz osiągnięć w gazetkach, biuletynach, oraz na stronie internetowej Liceum, w celu
uczestnictwa w organizowanych przez szkołę wydarzeniach, imprezach, zawodach, konkursach itp. przez
………………………………………………………………...(imię i nazwisko ucznia).
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu nauczania w ramach Liceum.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa jego realizacja.
Jednocześnie oświadczam o poinformowaniu mnie, że:

− administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach,
ul. Sienkiewicza 10,dalej „Liceum” reprezentowane przez Dyrektora,

− Inspektorem Ochrony Danych jest Kamil Suplewski – mail: rodo.wdrozenia.iod@gmail.com
− dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonymi wyżej celami;
− podstawę prawną przetwarzania będzie stanowić art.6ust.1 pkt a,b,c i f oraz art.9ust.2 lit a i g RODO – zgoda, wykonanie
umowy, obowiązek prawny ciążący na administratorach wynikający z ustawy o systemie oświaty, oraz innych ustaw
regulujących szkolnictwo, oraz ochrona interesów prawnie uzasadniony interes administratora, interes publiczny,

− jestem świadom, że Liceum jest obowiązane na mocy w/w ustaw przetwarzać dane osobowe dotyczące ucznia,
a mieszczące się także w kategoriach określonych w art.9ust.1 RODO (tzw. dane sensytywne)

− przysługuje mi prawo do: wglądu i sprostowania moich danych osobowych; przeniesienia danych do innego podmiotu;
wniesienia umotywowanego sprzeciwu ich przetwarzania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania; wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych wskazanych powyżej narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

− nie będą podejmowane na ich podstawie zautomatyzowane decyzje, ani nie będą profilowane,
− nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
− nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, zaś odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione
z mocy prawa;

− dane osobowe będą przechowywane przez okres określony we wspomnianych wyżej ustawach, zaś dane osobowe
w postaci wizerunku oraz osiągnięć, do czasu wycofania zgody, które to wycofanie pozostanie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

− w budynku szkoły i terenie przyległym stosowany jest monitoring wizyjny w celach zapewnienia bezpieczeństwa.
……………………………………………………..............................
( czytelny podpis ucznia)

……………………………………………………...................
(czytelny/-e podpis/-y rodziców/opiekunów)

