………………………………………………………………..
Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE
rodziców/opiekunów prawnych* ucznia niepełnoletniego
w sprawie uczęszczania na lekcje religii/etyki
Oświadczam, że moje dziecko …………………………………………………… będzie uczestniczyć w lekcjach religii/etyki**
imię i nazwisko ucznia

organizowanych w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i
sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992 r. nr 36 poz. 155; z 1993 r.
poz. 390; z 1999 r. poz. 753; z 2014 r. poz. 478; z 2017 r. poz. 1147)

…………………………………………..
data

* Niepotrzebne skreślić
** Właściwe podkreślić

……………………………………………………………………………………………………………..
czytelny podpis / podpisy rodziców / opiekunów prawnych* dziecka

ZGODA
rodziców/opiekunów prawnych ucznia niepełnoletniego
na przetwarzanie danych osobowych ucznia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………………………….….
imię i nazwisko ucznia

przez Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Ropczycach ul. Mickiewicza 12, zwane dalej Szkołą,
zawartych w dokumentach złożonych przez rodziców lub uczniów oraz ankietach imiennych przeprowadzanych
w szkole, mającą na celu prowadzenie procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego oraz promowanie
szkoły w środowisku zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000),
oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w
sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2016 poz. 1368). Zgoda ważna jest na
cały okres uczęszczania do Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach.
Ponadto, świadom(a) nieobligatoryjnego charakteru poniższej zgody, zezwalam na przetwarzanie:

□

imienia i nazwiska dziecka
(podpis)

□

wizerunku dziecka
(podpis)

w postaci:

□

□

□

cyklicznie wykonywanych, indywidualnych i grupowych fotografii uczniów
Szkoły oraz ich opisów – w formie papierowej lub elektronicznej,
publikowanych
na
stronie
internetowej
Szkoły,
portalach
społecznościowych Szkoły oraz papierowych materiałach informacyjnych
i promocyjnych Szkoły – w celach sprawozdawczych, informacyjnych
i promocyjnych Szkoły
fotografii, nagrań wideo lub pisemnych relacji z realizowanych przez Szkołę
wydarzeń (w tym konkursów) kulturalnych, sportowych, artystycznych oraz
naukowych – w formie papierowej lub elektronicznej, publikowanych na
stronie internetowej Szkoły, portalach społecznościowych Szkoły oraz
papierowych
materiałach
informacyjnych
i
promocyjnych
– w celach sprawozdawczych, informacyjnych i promocyjnych Szkoły
fotografii
i
nagrań
wideo
lub
pisemnych
relacji
z realizowanych przez Szkołę wydarzeń pozaszkolnych (w tym wycieczek,
„zielonej szkoły” i zajęć pozalekcyjnych) – w formie papierowej lub
elektronicznej, publikowanych na stronie internetowej Szkoły, portalach
społecznościowych Szkoły oraz papierowych materiałach informacyjnych
i promocyjnych – w celach sprawozdawczych, informacyjnych
i promocyjnych Szkoły

(podpis)

(podpis)

(podpis)

Szkoła informuje, że w każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą
wyraża. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
uprzednio wyrażonej zgody przed wycofaniem.
…………………………………………..
data

……………………………………………………………………………………………………………..
czytelny podpis / podpisy rodziców / opiekunów prawnych* dziecka

Podstawa Prawna: ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz.
880 i 1089) oraz z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000)

