Bydgoszcz, dnia ……..….……….. r
XI Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy
ul. Cicha 59, 85 – 650 Bydgoszcz

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Dane rodziców/opiekunów prawnych kandydata:

……………………………………………

……………………………………………

Imię i nazwisko matki

Imię i nazwisko ojca

……………………………………………

……………………………………………

Adres zamieszkania

Adres zamieszkania

……………………………………………

……………………………………………

telefon kontaktowy

telefon kontaktowy

Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka:

………………………………………………………………………………………………………...
/imię i nazwisko dziecka/

do XI Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy i realizację zajęć sportowych :

……………………………………………………………………………………………………..…..
/wpisać dyscyplinę sportu/

Jednocześnie:
Oświadczam, że zapoznałam/em się ze Statutem XI Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w
Bydgoszczy
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w próbie sprawności fizycznej do XI Liceum Ogólnokształcącego
Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy wg obowiązujących terminów rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.
Jednocześnie oświadczam, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa mojego dziecka w próbie
sprawności fizycznej oraz uczęszczania do Szkoły.
Przyjmuję do wiadomości, że uczeń niekwalifikujący się do dalszego szkolenia sportowego na podstawie
opinii trenera lub zaświadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie sportowej lub innego uprawnionego lekarza
zostanie przeniesiony od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do innej szkoły.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne przejście i dojazd mojego dziecka z treningudo szkoły i ze
szkoły na trening. W przypadku zmiany decyzji powiadomię o tym szkołęw formie pisemnej.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział dziecka w zawodach, olimpiadach i konkursach. W przypadku
zmiany decyzji powiadomię o tym szkołę w formie pisemnej.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział i wyjazdy dziecka na zgrupowania sportowe zgodnie z uprawianą
dyscypliną w ramach zajęć lekcyjnych. W przypadku zmiany decyzji powiadomię o tym szkołę w formie
pisemnej.
Oświadczam, że wyrażam zgodę w przypadku zagrożenia życia na konieczne leczenie szpitalne.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wywieszenie listy z imieniem i nazwiskiem ucznia na
drzwiach Sali (w której uczeń zdaje egzamin maturalny) oraz harmonogramu ustnych egzaminów
maturalnych w budynku szkolnym do celów organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem
egzaminu maturalnego.

.....................................................
(podpis ucznia/kandydata)

TAK NIE
TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE

……………………………………
(podpis rodzica / opiekuna prawnego)
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Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*na wykorzystywanie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka w
celach organizacyjnych i marketingowych szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisamiRozporządzenia 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 tzw. RODO oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

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

……..…………………………………

(podpis ucznia/kandydata)

(podpis rodzica / opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb szkoły zgodnie art. 6,
ust.1, lit. a tzw. RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

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

……..…………………………………

(podpis ucznia/kandydata)
Kto jest administratorem
danych osobowych?
Z kim można się
kontaktować w sprawie
przetwarzania danych
osobowych?

W jakim celu i na jakiej
podstawie przetwarzamy
dane osobowe?

(podpis rodzica / opiekuna prawnego)

Administratorem Państwa danych osobowych jestXI Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowegoz siedzibą przy ulicy Cichej 59 w Bydgoszczy.
We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą
się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.
Kontakt: e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl.
Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci będą przetwarzane w celu
prowadzenia rekrutacji/przyjęcia ucznia do szkoły. Postawą prawną przetwarzania danych
jest Ustawa o systemie oświaty oraz Ustawa Prawo oświatowe (RODO art. 6 ust. 1 lit. c).
W przypadku przyjęcia Państwa dzieci do szkoły, dane osobowe będą przetwarzane do
czasu zakończenia nauki w szkole. W przypadku, gdy Państwa dzieci nie zostaną przyjęte
do szkoły, dane będą przetwarzane do końca roku kalendarzowego.
Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci będą przetwarzane na podstawie
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (RODO Art. 6, ust.1, lit. c) w celu:
o realizacji obowiązku nauki (Ustawa o Systemie Oświaty, Ustawa Prawo
Oświatowe),
o prowadzenia dziennika zajęć lub innych dzienników wymaganych przepisami
prawa (Ustawa Prawo Oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji),
o prowadzenia księgi uczniów i księgi arkusza ocen (Ustawa Prawo Oświatowe,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji),
o wydawanie i prowadzenie ewidencji wydanych świadectw ukończenia szkoły,
indeksów, legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych, a także świadectw
dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, świadectw potwierdzających
kwalifikację w zawodzie, dyplomów, zaświadczeń o wynikach egzaminu
maturalnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej ws. świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych)
o organizacji wycieczek szkolnych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w
sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki krajoznawstwa i turystyki),
o prowadzenia biblioteki (Ustawa Prawo Oświatowe)
o zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków
osób pozostających pod opieką szkoły (Rozporządzenie ministra Edukacji
Narodowej i Sportu ws. bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach),
o organizacji konkursów (Ustawa Prawo Oświatowe),
o zapewnienia współpracy z uczelniami (Ustawa Prawo Oświatowe, Ustawa o
Systemie Oświaty),
o organizacji dodatkowych wydarzeń dla uczniów (Prawo Oświatowe, Ustawa o
Systemie Oświaty),
o prowadzenia stołówki/wydawania posiłków (Ustawa Prawo Oświatowe).
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas wynikający z
wymienionych wyżej aktów prawnych, przepisów ordynacji podatkowej oraz czas
wynikający z ochrony przed roszczeniami.
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Komu przekazywane są dane
osobowe?

Jakie mamy prawa w
związku z ochroną danych
osobowych?
Czy dane są przekazywane
poza EOG?
Czy dane wykorzystuje się
do profilowania?
Czy podawanie danych
osobowych jest konieczne?

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem tj.
dostawcom systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i
niszczenia dokumentów, biurom księgowym i rachunkowym, kancelariom prawnym oraz
podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem w
realizacji obowiązku nauki, wyjazdów i wycieczek, wydarzeń i konkursów tj. dostawcom
systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia
dokumentów, biurom księgowym i rachunkowym, ubezpieczycielom, firmom
transportowym i świadczącym usługi noclegowe, kancelariom prawnym, innym szkołom
oraz placówkom oświaty, uczelniom współpracującym oraz podmiotom uprawnionym do
tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania
ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG).
Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego podejmowania decyzji
w tym do profilowania.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z wymienionych
powyżej przepisów prawa.

Potwierdzam otrzymanie powyższej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

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

……..…………………………………

(podpis ucznia/kandydata)

(podpis rodzica / opiekuna prawnego)
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