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Formularz 

„Słownik znanych absolwentów  

Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu” 

 

Imię i nazwisko  

Rok ukończenia LO,  

imię i nazwisko wychowawcy 

 

Data i miejsce urodzenia  

Tytuł/stopień naukowy  

lub zawodowy 

 

Wykształcenie (uczelnia, kierunek, 

rok ukończenia) 

 

Aktualne stanowisko/miejsce pracy  

Doświadczenie zawodowe  

Pełnione funkcje  

Nagrody i wyróżnienia  

Przynależność do organizacji 

i stowarzyszeń 

 

Udział w projektach badawczych  

Publikacje  

Zainteresowania/hobby/pasje  

 
 

 

…………………….……………………………………………………………… 

Data, imię i nazwisko wysyłającego formularz – czytelny podpis 
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Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 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, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

a) Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcącego  

im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu, 

b) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Pana Piotra Laskowskiego, z którym 

można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod  

e-mail: p.laskowskiiodo@wp.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, 

c) Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 

lit. a RODO),  

d) Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez 

okres niezbędny do realizacji celów administratora, a po tym czasie przez okres oraz 

w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Na 

podstawie zgody do czasu cofnięcia zgody jednakże wszelkie czynności dokonane 

do czasu cofnięcia zgody pozostają niezmienione. 

e) Odbiorcami danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 

zadania publiczne lub działające   na  zlecenie organów władzy publicznej,  

w zakresie i w celach, które wynikają  z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów  przetwarzają 

dane osobowe  dla  Administratora. 

f) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest 

dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub 

elektronicznej na adres mailowy losierpc@losierpc.edu.pl; 

g) Przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

h) Podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

i) Administrator nie przekazuje danych poza europejski obszar gospodarczy i ich nie 

profiluje. 
 

................................................................ 
Data i czytelny podpis 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w formularzu, a także umieszczenie ich w „Słowniku znanych 

absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego  

w Sierpcu”. Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatną i bezterminową publikację, 

zamieszczanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przesłanego wraz  

z formularzem na stronach internetowych i podstronach, w mediach-prasie, TV, 

plakatach i innych w celach związanych z publikacją „Słownika znanych 

absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego  

w Sierpcu”.  

Wyrażam zgodę na zwielokrotnianie mojego wizerunku dostępnymi technikami 

 i metodami – płyty CD, DVD i inne. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje 

mi prawo wglądu do treści moich danych i ich poprawiania (Ustawa z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

 

 

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

Data i czytelny podpis 
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