
Zespó  Szkó   w  G ucho azach 
Niniejszym o wiadczam, e otrzyma em:  

1. informacj  o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do szko y 
2. informacj  o przetwarzaniu danych osobowych ucznia szko y 

dotycz cych przetwarzania danych …...………………………..…………………………………………..…………………….  
imi  (imiona) i nazwisko kandydata/ucznia 

przez Zespó  Szkó  w G ucho azach 

ucho azy, dnia ………………      …………………………………………….            …………………...………………… 
czytelny podpis (imi  i nazwisko rodzica/opiekuna) typ opieki (matka/ojciec/opiekun) 

wiadczam, e dobrowolnie i wiadomie wyra am zgod  na przetwarzanie danych osobowych 
szczególnych kategorii (wielodzietno  rodziny kandydata; niepe nosprawno  kandydata, jednego 
lub obojga rodziców, rodze stwa; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; obj cie 
kandydata piecz  zast pcz ) ………………………………………………………………………………………………….………….  

imi  (imiona) i nazwisko kandydata 

zawartych w podaniu o przyj cie do szko y, w celu prowadzenia post powania kwalifikacyjnego. 

ucho azy , dnia …………………               ………………………………………………………. 
czytelny podpis (imi  i nazwisko rodzica/opiekuna)   

 

Dodatkowe dobrowolne zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia 
(prosz  zaznaczy  przetwarzanie, na które zostaje wyra ona zgoda) 

  1. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji zaj  dodatkowych i kursów,  
w szczególno ci dla tworzenia list uczestników i dokumentowania przebiegu oraz wyników zaj . 
 

  2. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w konkursach tematycznych, 
zawodach sportowych, wydarzeniach artystycznych itp., w szczególno ci dla tworzenia list 
uczestników i publikowania wyników.  
 

  3. Przetwarzanie danych osobowych, w tym poprzez ujawnianie wizerunku i wypowiedzi,  
na potrzeby prowadzenia dokumentacji dzia alno ci i ycia szko y, w szczególno ci poprzez 
prowadzenie kroniki szkolnej, gazetek szkolnych i klasowego tableau.  
 

  4. Przetwarzanie danych osobowych ucznia poprzez ujawnianie wizerunku, danych 
identyfikuj cych oraz wypowiedzi na stronach internetowych szko y w celu prezentowania 
osi gni  uczniów oraz w celu promowania szko y. 
 

  5. Przetwarzanie danych osobowych poprzez ujawnianie danych identyfikuj cych i innych 
informacji w celu przedstawienia nagród i osi gni  ucznia na forum szko y i rodowiska.  
 

wiadczam, e dobrowolnie i wiadomie wyra am zgod  na przetwarzanie, w sposób opisany  
w wy ej zaznaczonych punktach, danych osobowych 

………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
imi  (imiona) i nazwisko kandydata 



ucho azy, dnia …………………………… ………………………………………………………. 
czytelny podpis (imi  i nazwisko rodzica/opiekuna)   

W ka dej chwili mo na wycofa  udzielon  zgod  w ca ci lub cz ci (ograniczy  jej zakres), a tak e 
udzieli  nowej zgody. Zgoda udzielona podczas rekrutacji traci wa no  w przypadku nieprzyj cia 
kandydata do szko y wchodz cej w sk ad Zespo u Szkó  w G ucho azach. 

 


