…………………………..
pieczęć szkoły

KARTA INFORMACYJNA
Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………………………
PESEL: ………………………………………………
Zakres
Wyrażam zgodę na to, aby syn/córka* uczęszczał/a do klasy o
profilu piłka nożna w Szkole Podstawowej/Liceum
Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica w
Legnicy.
Wyrażam zgodę na udział i wyjazdy dziecka na zgrupowania
sportowe zgodnie z uprawianą dyscypliną w ramach zajęć
lekcyjnych.
Wyrażam zgodę na udział dziecka w wyjściach edukacyjnych
oraz na wyjazdy na wycieczki szkolne.
Prośba o objęcie nauką religii.
Wyrażam zgodę na udział w zajęciach z Wychowania do
życia w rodzinie.
Uczennica/uczeń posiada opinię/orzeczenie * Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (w publikacjach
papierowych i elektronicznych, w tym internetowych,
związanych z życiem szkoły) .
* właściwe

Deklaracja


 TAK
 TAK
 TAK
 TAK
 TAK
 TAK

TAK

 NIE
 NIE
 NIE
 NIE
 NIE
 NIE

zakreślić

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a także
organizacji procesu nauczania, wychowania i opieki w szkole zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa/Liceum
Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica w Legnicy, ul. Sejmowa 5.
Dane będą przetwarzane przez administratora danych wyłącznie w zakresie uprawnień wynikających z ustawy o systemie oświaty
oraz wydanych do niej aktów wykonawczych, a także Statutu Szkoły;
- dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
- przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania;
- dane podaje dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej;
- wyrażona zgoda, może być odwołana w każdym czasie.

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

……………………………………………………..
data

