
 
………………………………………………….. 

Miejscowość, data 

 
…………………………………………………. 
               Pieczęć placówki 

 
 
 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ DANYCH 
(przez Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego) 

 
 
 

………………………..………………………………………………………………………………… 
Nazwisko i imię dziecka/ucznia 

 
 

………………………………………………………………..……………………………………….. 
oddział/klasa 

 
   

………………………………………………………………..……………………………………….. 
Pesel 

 
 

Wyrażam zgodę na publikację imienia, nazwiska, wizerunku, uzdolnień, osiągnięć edukacyjnych, 
artystycznych i sportowych mojego dziecka w wydaniach papierowych i elektronicznych, w tym 
internetowych, związanych z życiem Liceum (wydarzenia, pokazy, kronika, podkasty, tableau, itp.). 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmujemy do wiadomości, 
że: 

 administratorem danych jest dyrektor Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, 
tel. 32 2411 712 e-mail: slowak@slowacki.edu.pl 

 podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

 podanie danych jest dobrowolne i nie ma konsekwencji ich niepodania, 

 celem przetwarzania danych jest możliwość promocji placówki, 

 odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.), 

 dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody, 

 w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie, 

 przysługuje nam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed 
cofnięciem zgody, żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione 
prawa lub naruszało RODO, 

 we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: biuro@bitprotect.pl 

 
 
 

MATKA/OPIEKUN PRAWNY         OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY    
 
    .................................................                    .................................................     
          Nazwisko i imię oraz podpis                                                                                                                        Nazwisko i imię oraz podpis                                                 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
………………………………………………….. 

Data 

 

 
 
 

ZGODA NA UDZIAŁ W WYCIECZCE 
 

 
 

………………………..………………………………………………………………………………… 
Nazwisko i imię dziecka/ucznia 

 
 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach i wypoczynku młodzieży organizowanych 
w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie  
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmuję do wiadomości, że: 

 administratorem danych jest dyrektor Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, 
tel. 32 2411 712 e-mail: slowak@slowacki.edu.pl 

 dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze, w związku z art. 47 ust.1 pkt 8) Prawa oświatowego oraz § 8 Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu 
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, 

 podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału dziecka w wycieczce, 

 celami przetwarzania danych są przeprowadzenie i dokumentowanie wycieczki, 

 odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. organizujące transport, wyżywienie i noclegi 
piloci, przewodnicy, biura turystyczne, firmy IT, kancelarie prawne, itp.), 

 dane przechowywane będą przez okres ustalany odrębnie dla każdego celu przez administratora, na podstawie kategorii archiwalnej akt,  

 w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie, 

 przysługuje mi prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało 
wymienione prawa lub naruszało RODO, 

 we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: biuro@bitprotect.pl 

 
 
 

MATKA/OPIEKUN PRAWNY         OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY    
 
    .................................................                    .................................................     
          Nazwisko i imię oraz podpis                                                                                                                        Nazwisko i imię oraz podpis                                                 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

………………………………………………….. 
Stan na dzień 

 
…………………………………………………. 
               Pieczęć placówki 

 
 
 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ DANYCH 
(przez Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka) 

 
 
 

………………………..………………………………………………………………………………… 
Nazwisko i imię dziecka/ucznia 

 
 

………………………………………………………………..……………………………………….. 
oddział/klasa 

 
   

………………………………………………………………..……………………………………….. 
Pesel 

 
 

Wyrażam zgodę na publikację imienia, nazwiska, wizerunku, uzdolnień, osiągnięć edukacyjnych i sportowych 
mojego dziecka w wydaniach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem 

placówki (wydarzenia, pokazy, kronika, podkasty, tableau, itp.). 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmujemy do wiadomości, 
że: 

 administratorem danych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 36, tel. 32 2411 712 e-mail: 
kontakt@stowarzyszenie.slowacki.edu.pl  

 podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

 podanie danych jest dobrowolne i nie ma konsekwencji ich niepodania, 

 celem przetwarzania danych jest możliwość promocji placówki, 

 odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.), 

 dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody, 

 w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie, 

 przysługuje nam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed 
cofnięciem zgody, żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione 
prawa lub naruszało RODO, 

 
 

RODZIC/OPIEKUN PRAWNY                    MATKA / OPIEKUN PRAWNY  
  

 
    .................................................                    …………………………………………. 
          Nazwisko i Imię oraz podpis                                                                                                                       Nazwisko i Imię oraz podpis                                                                                                                         
   
 


