Imię/Imiona i nazwisko kandydata: ...........................................................................................................................................................
Deklaruję drugi język obcy: .............................................................................................................................................................................
(języki obce do wyboru: dla początkujących – francuski lub rosyjski; dla kontynuujących – niemiecki)
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na uczestnictwo mojego syna/mojej córki* w zajęciach
wychowania do życia w rodzinie.
Oświadczam, że mój syn/moja córka*:
- będzie/nie będzie* uczestniczyć w zajęciach z religii
- będzie/nie będzie* uczestniczyć w zajęciach z etyki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla celów związanych
z procesem rekrutacji do Liceum zgodnie z rozporządzeniem 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) oraz ustawy
o ochronie danych osobowych. Dane podaję dobrowolnie oraz mam świadomość przysługującego mi
prawa dostępu do moich danych, ich poprawienia, a także złożenia sprzeciwu, skargi do Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Przyjmuję do wiadomości, iż Administratorem danych jest: Liceum
Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego z siedzibą przy ul. Sucharskiego 2 w Sierpcu.
W przypadku przyjęcia do szkoły mojego dziecka wyrażam zgodę na:
– ich zbieranie, powielanie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie i udostępnianie
do momentu przerwania bądź ukończenia nauki w Liceum w celu realizacji działań związanych
z procesem dydaktyczno-wychowawczym;
– publikację wizerunku mojego dziecka w postaci zdjęć i filmów na stronie internetowej placówki*,
Facebooku*, kronice szkolnej, tablicach ściennych*, folderach i innych źródłach (m.in. prasa)*
w celu informacji o życiu szkoły i jej promocji oraz zapewnienia mojemu dziecku bezpieczeństwa
(monitoring w szkole).
......................................................................................
data i podpis rodziców/opiekunów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z procesem
rekrutacji do LO oraz związanych z działalnością statutową, promocyjną oraz wizerunkową Liceum
zgodnie z rozporządzeniem 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) oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Dane podaję
dobrowolnie oraz mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych, ich
poprawienia, a także złożenia sprzeciwu, skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przyjmuję
do wiadomości, że Administratorem danych jest Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka
Sucharskiego z siedzibą przy ul. Sucharskiego 2 w Sierpcu. Dane nie będą udostępniane podmiotom
innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom z którymi zawarte zostały
umowy powierzenia. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną oraz zostałem
poinformowany o fakcie dostępu do klauzuli informacyjnej na stronie internetowej szkoły.

...........................................................................
data i podpis kandydata

*niepotrzebne skreślić

......................................................................................
data i podpis rodziców/opiekunów prawnych

