
Dane osobowe

Imię i nazwisko dziecka/ucznia..................................................................................................................

Imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów...................................................................................

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

Adres zamieszkania  rodziców/prawnych opiekunów...............................................................................

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

Adres zamieszkania  dziecka/ucznia..........................................................................................................

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

Telefon kontaktowy..................................................................................................................................

Zapoznałem się z Klauzulą informacyjną na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana

Żeromskiego w Jeleniej Górze, ul. Jana Kochanowskiego 18, 58-500 Jelenia Góra

Oświadczam, że wyrażam zgodę na:

1. Umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego
dziecka/ucznia  I Liceum Ogólnokształcącego im. S.Żeromskiego w Jeleniej Górze,
zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości szkolnych na stronie szkoły

tak
nie

2. Uczestnictwo mojego dziecka /ucznia w programach, projektach, zawodach,
konkursach i innych uroczystościach organizowanych przez I Liceum Ogólnokształcące
im. S.Żeromskiego  w Jeleniej Górze.

tak
nie

3. Umieszczanie zdjęć, wizerunku mojego dziecka/ucznia na potrzeby klasy/szkoły
(tabla, zdjęcia klasowe)

tak
nie

4. Uczestnictwo mojego dziecka/ucznia w zajęciach otwartych organizowanych przez
I Liceum Ogólnokształcące im. S.Żeromskiego w Jeleniej Górze, (np.: promocja szkoły,
gra miejska)

tak
nie

5. Przeprowadzenie z moim dzieckiem/uczniem wywiadu prasowego (zdjęć z
uroczystości)

tak
nie

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

Podpis rodzica/rodziców

verte



Klauzula informacyjne

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana dziecka* danych osobowych jest Dyrektor I Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze.

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem: zerom@4me.pl

3. Pani/Pana dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w zakresie obejmującym zdjęcia
i materiały filmowe zawierające wizerunek Pani/Pana dziecka*, zarejestrowane podczas zajęć
i uroczystości związanych z uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach,
olimpiadach i innych uroczystościach zorganizowanych przez Szkołę, na stronie internetowej
Szkoły, profilach internetowych zarządzanych przez Szkołę oraz w mediach, a także w
gazetkach i na szkolnych tablicach informacyjnych.

4. Pani/Pana dziecka* dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji oraz promocji
Placówki na podstawie Pani/Pana zgody opartej o przepis prawa art. 81 ust.1 Ustawy o
prawach autorskich i prawach pokrewnych.

5. Pani/Pana dziecka* dane osobowe będą upublicznione.
6. Pani/Pana dziecka* dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez okres

niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, a następnie zostaną usunięte.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich/swojego dziecka* oraz prawo ich

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka* narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

9. Podanie tych danych jest dobrowolne.

………….……………………………………………………………………………….

Data i czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych

*niepotrzebne skreślić

mailto:zerom@4me.pl

