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Oświadczenie rodziców w sprawie przetwarzania danych zamieszczonych
we wniosku rekrutacyjnym
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zamieszczonych we wniosku rekrutacyjnym w celu
realizacji działań statutowych szkoły przez cały okres nauki mojego dziecka w Liceum
Ogólnokształcącym nr IV im. Stefana Żeromskiego ul. Stacha Świstackiego 12-14 50-430
Wrocław, które jest administratorem tak zebranych danych.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści danych, które
mnie dotyczą oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych.
Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje religii/etyki
Zgodnie z Rozporządzeniem 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. Nr 83, poz. 390, z 1999 r. Nr 67, poz.
753, z 2014 r. poz. 478, z 2017 r. poz. 1147)
• wyrażam życzenie / nie wyrażam życzenia*, aby moje dziecko uczestniczyło
w lekcjach religii.
• wyrażam życzenie / nie wyrażam życzenia*, aby moje dziecko uczestniczyło
w lekcjach etyki.
Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na zajęcia
wychowania do życia w rodzinie
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r.
w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu
seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości
rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 395)
oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka
w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz rejestrowanie i wykorzystanie
wizerunku
Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn.:
Dz. U. z 2016 r., 922 ze zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*
na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach promocyjnych
i informacyjnych Liceum Ogólnokształcącego nr IV oraz na rejestrowanie i wykorzystanie
jego wizerunku w celach statutowych, promocyjnych i informacyjnych szkoły. Poprzez
wykorzystanie wizerunku dziecka rozumie się w szczególności umieszczanie zdjęć lub
filmów na szkolnej stronie internetowej, w szkolnych publikacjach, na tablicach
informacyjnych na terenie szkoły bądź w innych mediach.

………..…………………………………
Podpis rodzica/prawnego opiekuna ucznia
* niepotrzebne skreślić

