KWESTIONARIUSZ UCZNIA kl. 1 na rok szkolny 2020/2021
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Jana Pawła II w ZSO Nr 1 w Tarnowie
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI (jeśli nie dotyczy- pozostawić pole puste)

DANE OSOBOWE UCZNIA
NAZWISKO
IMIĘ
DRUGIE IMIĘ
DATA I MIEJSCE URODZENIA
PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA
WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

ULICA

NR DOMU/MIESZKANIE

NR TELEFONU

ADRES E-MAIL

DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
DANE MATKI/PRAWNEGO OPIEKUNA
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES ZAMIESZKANIA
NE TELEFONU
ADRES E-MAIL
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w ZSO nr 1 w Tarnowie mojego
imienia, nazwiska, adresu e-mail , które zostały podane powyżej na potrzeby umożliwienia mi logowania do systemu
UONET oraz dostępu do elektronicznego dziennika.

………………………………………….
podpis MATKI/prawnego opiekuna

DANE OJCA/PRAWNEGO OPIEKUNA
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES ZAMIESZKANIA
NE TELEFONU
ADRES E-MAIL
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w ZSO nr 1 w Tarnowie mojego
imienia, nazwiska, adresu e-mail, które zostały podane powyżej na potrzeby umożliwienia mi logowania do systemu
UONET oraz dostępu do elektronicznego dziennika.

………………………………………….
podpis OJCA/prawnego opiekuna
Wyrażam/nie wyrażam (niepotrzebne skreślić ) zgody/ę na zamieszczenie wizerunku mojego dziecka

……………………………………………………………………………………………………………….
w dzienniku elektronicznym w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła w ZSO nr 1 w Tarnowie Niniejsza
zgoda odnosi się do utrwalania i wykorzystania wizerunku ucznia wyłącznie w celach związanych z e-dziennikiem

w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła w ZSO nr 1 w Tarnowie.
………………………………………………………
podpis rodzica /prawnego opiekuna

DANE DOTYCZĄCE UKOŃCZONEJ SZKOŁY
NAZWA SZKOŁY
ADRES

DEKLARACJA DOTYCZĄCA DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO
według oferty edukacyjnej w poszczególnych kasach

* w sytuacji nierównomiernego wyboru przez uczniów grup językowych, pierwszeństwo przyjęcia do
grupy będą mieli uczniowie z większą ilością punktów zdobytych na egzaminie
proszę zaznaczyć znakiem X dokonany wybór
*II język - kontynuacja
*II język - od podstaw

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania pracownika Sekretariatu o wszelkich zmianach w danych
osobowych.

………………………………

……………………………………..

podpis UCZNIA

podpis MATKI/prawnego opiekuna

……………………………………..
podpis OJCA/prawnego opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL)
przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem podanych przeze mnie danych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Tarnowie, ul. Norwida 22, e-mail: sekretzso1@umt.tarnow.pl
2. Inspektorem ochrony danych w ZSO nr 1 w Tarnowie jest Dawid Nogaj, e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
3. Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora przez okres
rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 oraz w celu realizacji działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej
wobec dziecka, którego dane dotyczą.
4. Administrator zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom
przetwarzającym w celu wykonywania czynności technicznych związanych z eksploatacją systemu UONET, w tym edziennik.
Dane mogą być również udostępnione w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego
przez siebie postępowania (np. policja, sąd)
5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych.
6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej
cofnięciem.
7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam, że podane przeze
mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do prowadzenia działalności
dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą, na podstawie przepisów Ustawy.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.”
…………………………………………….
data

…………………………………………………………………………………………………….
podpis rodziców/prawnych opiekunów i ucznia

