
*Staszicowska Kuźnia Młodych Talentów 2o19/2o2o – ZGŁOSZENIE*

Zgoda na uczestnictwo dziecka w cyklu 10 spotkań organizowanych w ramach 

cyklu „Staszicowska Kuźnia Talentów.”

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka :

..................................................................……………………………………………….…… 

(imię i nazwisko)

ucznia / uczennicy Szkoły Podstawowej nr ..................... 
im. .......................................................

w ........................................................................................

w  cyklu 10 spotkań w ramach „Staszicowskiej Kuźni Talentów,” organizowanych przez  IV 
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica, Plac 
Zillingera 1, 41-206 Sosnowiec w dniach zamieszczonych w harmonogramie, dostępnym na
stronie internetowej Szkoły, w zakładce „Staszicowska Kuźnia Talentów.”

Oświadczam, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa mojego dziecka w  
w/w warsztatach. 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Oświadczam, że wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody*  na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka: 

………………………………………………………………………………………………………

                                                     ( imię/imiona  i nazwisko dziecka )

podczas zajęć w ramach „Staszicowskiej Kuźni Talentów,”   których organizatorem jest: IV Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica, 41-206 Sosnowiec, Plac Zillingera
1  oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej organizatora.

* niepotrzebne skreślić

............................................................……………………………………………….

  (data i czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE adresu  E-MAIL dziecka

 Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz  udostępniam  dane kontaktowe dziecka, 
w celu otrzymywania drogą elektroniczną, na podane konto mailowe  informacji od:  IV Liceum 



Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica, , 41-206 Sosnowiec, Plac 
Zillingera 1  

………………………………………………………………………………………………………

(e-mail uczestnika zajęć Staszicowskiej Kuźni Talentów)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13Rozporządzenia 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  (zwanej  dalej  RODO)  IV  Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica informuje, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych  jestIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Stanisława  Staszica,  41-206Sosnowiec,  Plac  Zillingera1,zwanym  dalejIV  Liceum  Ogólnokształcące  z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica;tel. 32 291 37 84, e-mail: lo4@sosnowiec.edu.pl;

2. Inspektorem  ds.  Ochrony  Danych  (osobą  odpowiedzialną  za  prawidłowość  przetwarzanie  danych)  jest
Marek Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: wozniakmarek@op.pl).

3. Dane  osobowe  Pani  /Pana   dziecka   przetwarzane  będą  w  celu  promocji  placówki:IV  Liceum
Ogólnokształcące  z  Oddziałami  Dwujęzycznymi  im.  Stanisława  Staszicai  będą  udostępniane  zgodnie  z
wyrażoną przez Panią/Pana zgodą powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą osoby fizyczne i podmioty prawne majacę dostęp do
strony internetowej szkoły zgodnie z wygrażoną przez Panią/Pana zgodą;

5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;

6. Ze  względu na  informacyjny  i  promocyjny  cel  udostępniania  danych  osobowych Pani/Pana dziecka  nie
określa się okresu przechowywania tych danych;

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby,
której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne;
11. Administrator  Danych  Osobowych  nie  podejmuje  w  sposób  zautomatyzowany  decyzji  oraz  nie  profiluje

danych osobowych;
12. Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w

którym dane osobowe zostaną zebrane.

.........................................................................……………………………………………….

(data i czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)


