KWESTIONARIUSZ UCZNIA kl. I
REKRUTACJA na rok szkolny 2019/2020
ADMINISTRATOR DANYCH: I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO w TARNOWIE
ul. Piłsudskiego 4, 33-100 Tarnów
PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI. (Jeśli nie dotyczy – pozostawić pole puste.
*-w okienkach oznaczonych tym znakiem wybrać odpowiednią odpowiedź i zaznaczyć „x”)
1.

DANE UCZNIA
Imię

Nazwisko

Drugie imię

-

D a t a u r o d z e n i a (dd/mm/rrr)
Województwo

Miejsce urodzenia

Nr

PESEL

Powiat

Nr telefonu

Gmina

e-mail ucznia

A d r e s zamieszkania:
Miejscowość

/
Ulica

Nr domu/mieszkanie

Województwo
A d r e s zameldowania:

Kod pocztowy

Poczta

Powiat

Gmina

Jak wyżej:
Miejscowość

/
Ulica

Nr domu/mieszkanie
Województwo

Kod pocztowy

Poczta

Powiat

Gmina

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: *)
*/ Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych Ucznia zamieszczonych w niniejszym formularzu (PESEL, nr telefonu, e-mail,
adres zameldowania) I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie w celu umożliwienia dostępu do dziennika
elektronicznego, zapewnienia komunikacji dodatkowymi kanałami elektronicznymi/zdalnymi oraz realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
TAK

NIE

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w
tym z przysługującym prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, lecz niezbędne do poprawnej realizacji celu przetwarzania jakim jest wydanie
umożliwienie dostępu do dziennika elektronicznego, zapewnienia komunikacji dodatkowymi kanałami elektronicznymi/zdalnymi oraz realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

..................................................................... ..................................................................... .....................................................................
Podpis OJCA/opiekuna prawnego
Podpis MATKI/opiekuna prawnego
Podpis PEŁNOLETNIEGO UCZNIA
Tarnów, dnia ........................ . 20…. r.
UWAGA! Osoby wyżej podpisane zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania pracownika ILO o wszelkich zmianach w danych
osobowych.

Na podstawie Regulaminu Rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 uczniowie zakwalifikowani potwierdzając wolę uczęszczania do I LO w Tarnowie obowiązkowo deklarują jakiego drugiego języka obcego chcą się
uczyć. Z uwagi na fakt, że ilość grup danego języka obcego jest ograniczona uczniowie podają w kolejności ważności dla
siebie dwa języki obce spośród następujących: język francuski, język niemiecki, język hiszpański, język włoski.
O zakwalifikowaniu do danej grupy językowej decyduje komisja kwalifikacyjna na podstawie ilości punktów zdobytych
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Deklaruję chęć nauki następującego drugiego języka obcego:
1.

2.

1

ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPEKUNA/PEŁNOLETNIEGO UCZNIA
NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU W E-DZIENNIKU

Jako posiadający/a nieograniczoną władzę rodzicielską* wyrażam/nie wyrażam* (niepotrzebne skreślić) zgody/ę na zamieszczenie wizerunku mojego dziecka* …………………….………………… w dzienniku elektronicznym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie. Niniejsza zgoda odnosi
się do utrwalania i wykorzystania wizerunku ucznia wyłącznie w celach związanych
z e- dziennikiem w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie. Dane osobowe w postaci wizerunku dziecka
będą przetwarzane oraz przechowywane przez okres związany z realizacją statutowych zadań dydaktycznych,
opiekuńczych i wychowawczych ucznia w szkole. Dane te przetwarza się również przez okres czasu wynikający z przepisów prawa archiwalnego. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o prawie dostępu do danych oraz o prawie do odwołania zgody w każdym czasie. Ponadto zostałem/łam poinformowany/a, że dane
powyższe nie będą przetwarzane przez Szkołę w żadnym innym celu niż wskazany powyżej.

..................................................................... ..................................................................... .....................................................................
Podpis OJCA/opiekuna prawnego
Podpis MATKI/opiekuna prawnego
Podpis PEŁNOLETNIEGO UCZNIA
Tarnów, dnia ........................ . 20… r.

KLAUZULA INFORMACYJNA E-DZIENNIK
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
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 119/40) zostałam(em) poinformowana (y) i przyjmuję do wiadomości, iż :
1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza
Brodzińskiego, ul. Piłsudskiego 4 (dalej ''Liceum''), e-mail: tarnow1lo@gmail.com
2. Inspektorem ochrony danych w Liceum jest Dawid Nogaj e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu .
3. Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora przez okres
trwania nauki w Liceum, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z przepisów prawa.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zachowania bezpieczeństwa, komunikacji oraz realizacji zadań
Liceum.
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
6. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych.
7. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, chyba, że potrzeba
dalszego przetwarzania wynika z przepisów prawa. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
8. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
9. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji zadań dydaktycznych z wykorzystaniem e-dziennika.
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
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a. DANE OJCA / PRAWNEGO OPIEKUNA
I m i ę o j c a /P r a w n e g o o p i e k u n a

Nr

Stopień pokrewieństwa

N a z w i s k o o j c a/P r a w n e g o o p i e k u n a

PESEL

Nr telefonu OJCA

e-mail OJCA/Prawnego opiekuna

ADRES OJCA/PRAWNEGO OPIEKUNA:
Jak ucznia:
Miejscowość

A d r e s zamieszkania:

/
Ulica

Nr domu/mieszkanie

Województwo

Kod pocztowy

Poczta

Powiat

Gmina

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: *)
*/ Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez I Liceum
Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie w celu umożliwienia dostępu do dziennika elektronicznego.
TAK

NIE

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w
tym z przysługującym prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, lecz niezbędne do poprawnej realizacji celu przetwarzania jakim jest umożliwienie dostępu do dziennika elektronicznego, zapewnienia komunikacji dodatkowymi kanałami elektronicznymi/zdalnymi oraz realizacji
statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce .

Tarnów, dnia ........................ . 20… r.

.....................................................................
Podpis OJCA/opiekuna prawnego

b. DANE MATKI / PRAWNEGO OPIEKUNA
I m i ę m a t k i /P r a w n e g o o p i e k u n a

Nr

PESEL

Stopień pokrewieństwa

N a z w i s k o m a t k i/P r a w n e g o o p i e k u n a

Nr telefonu MATKI

e-mail MATKI/Prawnego opiekuna

ADRES MATKI/PRAWNEGO OPIEKUNA:
Jak ucznia:
Miejscowość

A d r e s zamieszkania:

/
Ulica

Nr domu/mieszkanie

Województwo

Kod pocztowy

Poczta

Powiat

Gmina

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: *)
*/ Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez I Liceum
Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie w celu umożliwienia dostępu dziennika elektronicznego.
TAK

NIE

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w
tym z przysługującym prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, lecz niezbędne do poprawnej realizacji celu przetwarzania jakim jest umożliwienie dostępu do dziennika elektronicznego, zapewnienia komunikacji dodatkowymi kanałami elektronicznymi/zdalnymi oraz realizacji
statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

Tarnów, dnia ........................ . 20… r.

.....................................................................
Podpis MATKI/opiekuna prawnego
UWAGA! Osoby wyżej podpisane zobowiązane są do niezwłocznego poinformowania pracownika I LO o wszelkich zmianach
w danych osobowych.
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
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 119/40) zostałam(em) poinformowana (y) i przyjmuję do wiadomości, iż :
1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego, ul. Piłsudskiego 4 (dalej ''Liceum''), e-mail: tarnow1lo@gmail.com
2. Inspektorem ochrony danych w Liceum jest Dawid Nogaj e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
3. Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora przez
okres rekrutacji do placówki i realizacji działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec
dziecka, którego dane dotyczą oraz jego rodziców/prawnych opiekunów. Będą również przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w/w ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań
ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu
realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych
przepisów prawa lub działających na zlecenie administratora tj: podmiot świadczący usługi informatyczne lub serwisujące programy służące do realizacji celów statutowych szkoły np. e-dziennik.
5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.
6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, chyba, że potrzeba dalszego przetwarzania wynika z przepisów prawa. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu do
Państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych.
8. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
9. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji wyżej
wymienionych celów.
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

………………………………………………………………
podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów

……………………………………………………………
podpis PEŁNOLETNIEGO UCZNIA
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