
Załącznik nr 5  

Oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na złożenie wniosku 

stypendialnego 

 

 

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

……………………………………                                                        (miejscowość, data) 

……………………………………. 

 (imię, nazwisko oraz adres rodzica) 

 

 

.  

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na złożenie wniosku stypendialnego mojemu dziecku 

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

uczniowi …………………………………………………………………………………………… 

przez  wychowawcę ……………………………………………………………………………… 

 

 

                

…………………………….. 

                                                                                                                      Podpis rodzica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego syna/córki 

zarejestrowany podczas realizacji : konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości szkolnych, w mediach: Internecie, 

prasie, telewizji, gazetkach szkolnych. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko  

i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Zespołu Szkół w Rzepinie. 

Oświadczenie moje ważne jest na cały cykl kształcenia mojego dziecka w Zespole Szkół  

w Rzepinie, ul Wojska Polskiego 28 i 30.  

 

   Rzepin, dnia ……………………                                                                    ............................................................ 

                                                                                                         (podpis rodzica) 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZNIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół   Szkół w Rzepinie, ul. Wojska Polskiego 28 i 30 moich 

danych osobowych  i mojego dziecka, które są zawarte w złożonym podaniu o przyjęcie do szkoły oraz  innych dokumentach 

dostarczonych przeze mnie do szkoły. Dostarczone dane mają być przetwarzane zgodnie z zadaniami wynikającymi z prawa 

oświatowego. 

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz ich poprawienia. 

 

 

   Rzepin, dnia ……………………                                                           ............................................................ 

                                                                                             (podpis rodzica) 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Klauzula: 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (RODO) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016) informujemy:  

 

-Administratorem Państwa przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół w Rzepinie reprezentowany przez Dyrektora,    

ul. Wojska Polskiego 28 i 30, 69-110 Rzepin, zsorzepin@wp.pl  

-Jeśli mają Państwo  pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować 

się    z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl 

-Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz       

na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z  6 ust. 1 lit. a) i lit. c) RODO. 

-Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych; wyłącznie w zakresie i celu określonym     

w powyższym podaniu. 

-W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa powyżej  odbiorcami Państwa danych osobowych 

mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne 

podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 

-Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa. 

-W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo    

do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych w 

przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do 

przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

-W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

-Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem złożenia i rozpatrzenia składanego wniosku, formularza, podania. 

Wniosek, formularz, podanie bez podanych danych osobowych nie zostanie rozpatrzony. 

-Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

 

 

 


