…………………………………….………………………………………………………………..……
(nazwisko i imię dziecka – drukowanymi literami)

klasa pierwsza …………………………………………………………………….…………..…………
(podać nazwę profilu)

I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy od roku
szkolnego 2020/2021.
Bydgoszcz, ……………..……/ podpis rodzica/opiekuna prawnego …………………………………….
Wskazanie drugiego języka obcego nauczanego w szkole podstawowej (nie dotyczy kandydatów
zakwalifikowanych do klasy lingwistycznej):
francuski

hiszpański

niemiecki

Wybór zajęć z etyki/religii i wychowania do życia w rodzinie:
C. Deklaruję udział w zajęciach: religii / etyki
D. Deklaruję udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie: tak

rosyjski

/ nie

OŚWIADCZENIE - zgody na przetwarzanie danych osobowych
Dotyczy uczennicy/ucznia/klasa ………………………………………………........................................
(imię i nazwisko)

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie: danych osobowych mojego dziecka oraz moich,
jako rodzica (opiekuna prawnego) przez I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida z Oddziałami
Dwujęzycznymi, Plac Wolności 9, 85-004 Bydgoszcz w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczoopiekuńczej, wizerunku, osiągnięć edukacyjnych, przystępowania do egzaminów zewnętrznych, olimpiad
i konkursów zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017 poz. 1646) i rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych
przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz.U. poz. 1546 z dnia 17 sierpnia 2017 r.).

................................................
miejscowość, data

...........................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Przegląd czystości włosów
W związku z pojawiającymi się okresowo informacjami o występujących przypadkach wszawicy wśród
uczniów szkół przypominamy o systematycznych przeglądach czystości włosów Państwa dzieci.
Jednocześnie prosimy o kontakt z dyrekcją szkoły w przypadku wykrycia niepokojących sygnałów.
W takiej sytuacji podejmiemy odpowiednie działania. W związku z tym prosimy Państwa o wyrażenie
zgody na dokonanie przeglądu czystości głowy Państwa dziecka.
……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka/klasa)

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przegląd czystości głowy mojego dziecka

……………………………..
(podpis rodzica / opiekuna)
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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

1. Niżej podpisany/a …………………….….……, zamieszkały/a w ……………………………..….,
ul…………………………., nr PESEL………………………………., niniejszym wyrażam zgodę na
wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka …………………………………………..………………
……………………………………………………………………..……………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w ramach upubliczniania wizerunku dziecka:
a)

w celu informowania o istotnych wydarzeniach z życia jest I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K.
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy

TAK

NIE (niepotrzebne skreślić)

b) - w tym na stronie internetowej jest I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy
TAK
c)

NIE (niepotrzebne skreślić)

w celu prezentowania wykonanych przez ucznia prac plastycznych

TAK

NIE (niepotrzebne skreślić)

d) - w tym na stronie internetowej I
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy
TAK
e)

Ogólnokształcącego

im.

C.

K.

Norwida

im.

C.

K.

Norwida

K.

Norwida

NIE (niepotrzebne skreślić)

w celu informowania o osiągniętych dokonaniach sportowych ucznia

TAK
f)

Liceum

NIE (niepotrzebne skreślić)

- w tym na stronie internetowej I
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy

TAK

Liceum

NIE (niepotrzebne skreślić)

g) w celu promocji działalności I Liceum
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy
TAK

Ogólnokształcącego

Ogólnokształcącego

im.

C.

NIE (niepotrzebne skreślić)

h) - w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej zdjęć i filmów z organizowanych imprez przez
I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy
TAK

NIE (niepotrzebne skreślić)
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SZANOWNI RODZICE!
Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida z
w Bydgoszczy w związku z prowadzeniem dokumentacji szkolnej
„e-dziennik”, prosi o wypełnienie poniższej ankiety:

Oddziałami Dwujęzycznymi
przez system elektroniczny

1.Nazwisko i imię dziecka…………………………………….…………………... kl. …………………
2. Nazwisko i imię:
matki…………………………………………………………………………………………….
ojca………………………………………………………………...............................................
opiekuna prawnego……………………………………………..................................................
3. Adres e-mail
matki……………………………………………………………………………….....................
ojca………………………………………………………………………………………………
opiekuna prawnego……………………………………………...………………………………
(podanie adresu e-mail jest konieczne do autoryzacji kontaktów z administratorem systemu, który
w razie zagubienia lub zapomnienia hasła będzie mógł przesłać nowe)
4.Mam drugie dziecko w szkole:
□ tak, nazwisko i imię…………………….…………………………. kl. ……………………….
□ nie
………………………………………......
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów szkolnych (w okresie do zakończenia nauki)
zgodnie z Ustawa o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000); Ustawa z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016r. poz. 666 z późn. zm.)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obowiązuje do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 3 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) – zwane dalej RODO, zostałam/em poinformowany o tym, że:
1.Administratorem danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
z siedzibą w Bydgoszczy, Plac Wolności 9, adres e-mail: lo01@edu.bydgoszcz.pl, tel. 52 3398330
2.W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
dostępnym pod adresem e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl, adres: ul. Jezuickiej 2, 85-955 Bydgoszcz
3.Dane osobowe przetwarzane są w celu prezentowania na zewnątrz Szkoły przez Wychowanka
w konkursach jak i wykonanych przez Wychowanka prac związanych z konkursami i zadaniami realizowanymi
przez Szkołę w ramach zajęć dydaktycznych, w celu informowania o osiągniętych dokonaniach Wychowanka.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) oraz art. 9 ust 2. lit. a) RODO, zgodnie
z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych. Za osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych czynność prawna w imieniu
tej osoby dokonywana jest przez jej przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica lub opiekuna prawnego.
4. Odbiorcą danych osobowych mogą być pracownicy I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, osoby przebywające na terenie
I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi, osoby korzystające ze strony internetowej
administrowanej przez I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi.
5.Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6.Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
7. W przypadku nie wyrażenia zgody prace Pani/Pana dziecka nie będą upubliczniane oraz informacja
o osiągnięciach Pani/Pana dziecka nie będą publikowane na stronie internetowej oraz na tablicach informacyjnych
Szkoły.
8.Pani/Panu przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa dziecka lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.
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9.Pani/Panu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka co do
którego Pani/Pan sprawuje opiekę prawną, w dobrowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. O wycofaniu zgody należy
powiadomić w formie pisemnej i mailowej Administratora Danych Osobowych.
10.Pani/Panu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11.Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
………………………………………………..
(imię i nazwisko opiekuna)
Ustawa o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000); Ustawa z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016r. poz. 666 z późn. zm.)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie 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 04.05.2016, s.1), zwanego
jako „RODO” udostępniam klauzulę informacyjną.
1. Administratorem Danych Osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Bydgoszczy, Plac Wolności 9, 85-004 Bydgoszcz.
2. Dane do kontaktu: nr telefonu: 52 339 83 30; listownie na adres: I Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi, Plac Wolności 9, 85-004 Bydgoszcz; email: lo01@edu.bydgoszcz.pl;
3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl, adres: ul. Jezuickiej 2, 85-955 Bydgoszcz.
4. I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy gromadzi i przetwarza dane
osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy
w celu realizacji zadań statutowych.
5. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w I Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy.
6. Podanie danych jest: obowiązkowe, jeżeli tak zostało określone w przepisach prawa; dobrowolne, jeżeli
odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
7. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcia
umowy.
8. Dane osobowe przetwarzane będą przez I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Bydgoszczy wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora podstaw prawnych wynikających
z art. 6 rozporządzenia RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej.
9. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez
okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
10. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
11. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
o podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa;
o podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);
o przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich
przetwarzanie.
12. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych przysługują Państwu niżej
wymienione prawa w zakresie określonym we wskazanych przepisach rozporządzenia:
o prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15;
o prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16;
o prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17;
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18;
o prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21.
13. Realizacja Państwa praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.
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14. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
15. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia
RODO.
Zapoznałem się z klauzulą informacyjną: ………………………………………………………………………...…
(podpis rodzica/opiekuna prawnego, data)
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