
UZUPEŁNIENIE DO WNIOSKU REKRUTACYJNEGO

                                                                    KLASA    ………………..
                                                                                                        (symbol oddziału)

KANDYDAT:

nazwisko    …………………………………………………………………………….

        imię ………………………………………………… (wg aktu urodzenia)

                    imię ………………………………………………….(wg aktu urodzenia)

miejsce urodzenia …………………………………………………………………….

ukończona szkoła podstawowa (nazwa i miejscowość):

…………………………………………………………………………………………

Stan zdrowia, ewentualna opieka medyczna:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Posiadanie orzeczenia:

1. o stopniu niepełnosprawności (wpisać tak/nie): ……………………………

2. inne (wpisać jakie): ………………………………………………………….

    

Miejscowość: …………………………………     Data: ……………………………………..   

Czytelny podpis kandydata/ucznia:            …………………………………..............

Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych:  ……………………………………………

          ……………………………………………

Rekrutacja

I Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
dla ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile z
siedzibą w Pile, ul. Wincentego Pola 11, 64-920 Piła, e-mail: sekretariat.pola@asta-net.com.pl, tel. 67-351-74-70

2. Przedstawiciel administratora danych:
Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Dyrektor szkoły,  Pani Angelika Zygmunt, ul.    Wincentego  
Pola 11, e-mail: sekretariat.pola@asta-net.com.pl, tel. 67-351-74-70

3. Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych od 01.01.2019r.  Krystyna Górzna e-mail: paragrafodadoz@wp.pl

4. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

1) w  celu  realizacji  procesu  rekrutacji  i  zawarcia  umowy  kształcenia  (podstawa  z  art.  6  ust  1  lit.  a,b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s.
1) – dalej RODO

2) w  celach  archiwalnych  (dowodowych)  będących  realizacją   obowiązku  prawnego  ciążącego  na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3) w celu monitorowania obiektu (ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych);
5. Okres przechowywania danych osobowych:
1) Dane osobowe wynikające z  realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy kształcenia będą przetwarzane

przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe. 

2) Dane przetwarzane w pozostałych celach będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz
prawo do ograniczenia ich przetwarzania.  Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało
brakiem możliwości zawarcia powyższej umowy.

9. Odbiorcy danych: Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, innym 
podmiotom publicznym podczas realizacji wydarzeń kulturalnych, z którymi współpracujemy. 

Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy usługowe, prawnicze,
informatyczne, ubezpieczeniowe.

10. Przekazanie  danych  do  państwa  trzeciego/organizacji  międzynarodowej: Pani/Pana  dane  osobowe  nie
będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Administrator danych
Dyrektor szkoły

Angelika Zygmunt
Miejscowość: ………………………………………………..      Data:   ……………….

Czytelny podpis ucznia:                                               ………………………………………………

Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych:  ………………………………………………,   ………………………………………………….



OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UCZĘSZCZANIA  NA LEKCJE
WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

W CYKLU KSZTAŁCENIA W I LO W PILE

Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………….. klasa ………………

Oświadczam, że syn/córka w roku szkolnym …………………….. …nie będzie uczestniczyć

w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.

.                                

                                                                       ……………………………………………………
               (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

           ……………………………………………………
                                                                          (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)



OŚWIADCZENIE  RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA DZIECKA NA LEKCJE 

RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 

W CYKLU KSZTAŁCENIA W I LO W PILE

Wyrażam wolę, aby mój syn/córka ……………………………………………………………
                              (imię i nazwisko dziecka)

uczeń/uczennica klasy     …………………        uczestniczył/uczestniczyła w lekcjach religii.

                                                                                           

                …………………………………………….
              (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

   

                                                                           ……………………………………………..
                                                                         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)



Załącznik nr 7 do Regulaminu

funkcjonowania monitoringu
wizyjnego w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Pile

dnia…………………..
……………………………..

(imię i nazwisko)

………………………………
(stanowisko)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  Regulaminem  funkcjonowania  monitoringu
wizyjnego na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile.

                                                            

                                                                           ………………………………………
                                                                     (czytelny podpis ucznia/pełnoletniego ucznia)

       ……………………………………….
                                                                    (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)



ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja, niżej podpisana/y ................................................................................................................................

I.  Niniejszym               wyrażam        /      nie  wyrażam       (odpowiednio  skreślić)  

zgodę/zgody  na używanie i rozpowszechnianie  mojego wizerunku   (dla uczniów pełnoletnich)    /

wizerunku  mojego  dziecka wraz  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  dziecka

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  przez  

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile dla celów promocyjnych i związanych

z działalnością I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile.

II. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.

III. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku mojego/dziecka utrwalonego na zdjęciach  fo-

tograficznych oraz filmach w celu umieszczania go na:- firmowych materiałach poligraficznych 

(np. foldery reklamowe), Internecie (na stronach www, na fanpage-u), monitoringu wizyjnym.

Wizerunek  może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadro-

wania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych

lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

IV. Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęć wykonanych na zlecenie oraz zdjęć pochodzących z pry-

watnego archiwum, przekazanych ADO.

V. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przy-

szłych), z tytułu wykorzystywania wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.

VI. Uprzejme informuję, że administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem ni-

niejszego formularza  jest I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile. 

W sprawie ochrony danych osobowych można zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych za pośred -

nictwem poczty elektronicznej na adres  paragrafodadoz@wp.pl 

Dane uzyskane za pośrednictwem niniejszego formularza będą przetwarzane (w zależności od kon-

tekstu komunikatu) w celu opisanym w pkt. I formularza. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu i na pod-

stawie wskazanej wyżej. W przypadku wniesienia sprzeciwu ADO przestanie przetwarzać dane, chy-

ba, że będzie w stanie wykazać, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne

wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia,

roszczenia lub obrony roszczeń. Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przetwarza-

ne do czasu, aż zgoda zostanie wycofana, lub do czasu jej zdezaktualizowania. Odbiorcami danych są

podmioty współpracujące w realizacji celu. Zgodnie z RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Euro-

pejskiego 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 (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119) przysługuje Pani/Panu prawo do: do -

stępu do swoich danych oraz otrzymania kopii danych; sprostowania (poprawienia) swoich danych;

usunięcia,  ograniczenia  lub wniesienia  sprzeciwu wobec ich  przetwarzania;  przenoszenia  danych;

wniesienia skargi do organu nadzorczego. Powyższe prawa można realizować za pośrednictwem In-

spektora Ochrony Danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne, lecz nie-

zbędne do zrealizowania określonego w formularzu pkt. I celu. W każdym czasie przysługuje Pani/

Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, co nie wpływa na zgodność z prawem

przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

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

Miejscowość Data Czytelny podpis ucznia

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

Miejscowość Data     Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego


	Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile

