
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE

KARTA ZGŁOSZENIA 

UCZESTNIKA II POWIATOWEGO DYKTANDA

IM. PROFESORA WALEREGO PISARKA

kategoria I (szkoły podstawowe) i kategoria II (szkoły ponadpodstawowe)

uczestnik (imię i nazwisko, szkoła, klasa)   

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

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

opiekun (imię i nazwisko)  

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



ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka

…………………………………………………………. w tym imienia 

(imię i nazwisko syna/córki)

i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Zespół Szkół Nr 2 im. S. Bolivara w

Milejowie  jego  wyników  przedmiotowych,  osiągnięć  i  prac  na  stronie  internetowej  szkoły,

profilach internetowych zarządzanych przez szkołę (Facebook), w mediach,       w kronice szkolnej,

a  także  w  gablotach  i  tablicach  ściennych  w  celu  informacji  i promocji  szkoły zgodnie  z

Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być

cofnięta  w  dowolnym  momencie.  Wycofanie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

………………………..……………………...
                (data, podpis Rodzica/Opiekuna)

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku (fotografie, filmy)  mojego dziecka

…………………………………………………………………….. (imię i nazwisko syna/córki)
 zarejestrowanego podczas organizacji konkursów, zawodów sportowych oraz innych uroczystości

szkolnych na stronie internetowej www.zs2milejow.edu.pl., profilach internetowych zarządzanych

przez szkołę (Facebook),  w mediach,   w kronice szkolnej,  jak również w gablotach i  tablicach

ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  880).  Niniejsze  oświadczenie  jest  ważne  przez  cały  cykl

kształcenia. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.   

…………………………………………...
        (data, podpis Rodzica/Opiekuna)


