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KWESTIONARIUSZ UCZNIA  

      I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie  

ADMINISTRATOR  DANYCH:     I  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO                               

w TARNOWIE ul. Piłsudskiego 4, 33-100 Tarnów 
 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

*proszę zaznaczyć właściwe pole. Pozostawienie wolnego miejsca będzie traktowane jako brak zgody 
 

1. DANE UCZNIA  

                                      
N a z w i s k o        I m i ę 

                  -   -                 
       D r u g i e   i m i ę              D a t a    u r o d z e n i a (dd/mm/rrrr)  N r     P E S E L 

                                                 
           M i e j s c e   u r o d z e n i a     

                                 

 

               
Nr telefonu             e-mail ucznia   

 A d r e s   zamieszkania: 

                          
Miejscowość 

                 /       -                        
 Ulica                                 Nr domu/mieszkanie        Kod pocztowy                             Poczta 

                                                 
  W o j e w ó d z t w o         P o w i a t    G m i n a 

 

A d r e s   zameldowania: 

Jak wyżej:                                        
          Miejscowość 

                 /       -                        
 Ulica                                 Nr domu/mieszkanie        Kod pocztowy                             Poczta 

                                                 
  W o j e w ó d z t w o         P o w i a t    G m i n a 

 

                                       OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: *) 
 

*/ Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych Ucznia zamieszczonych w niniejszym formularzu tj. nr telefonu, adrese-mail 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie w celu umożliwienia dostępu do dziennika elektronicznego, zapew-

nienia komunikacji dodatkowymi kanałami elektronicznymi/zdalnymi oraz realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  

i wychowawczych w placówce.                              

      TAK                                                                           NIE 

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w 

tym z przysługującym prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym cza-

sie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, lecz niezbędne do poprawnej realizacji celu przetwarzania jakim jest wydanie 

umożliwienie dostępu do dziennika elektronicznego, zapewnienia komunikacji dodatkowymi kanałami elektronicznymi/zdalnymi oraz reali-

zacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. 

 

..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... 

Podpis OJCA/opiekuna prawnego  Podpis MATKI/opiekuna prawnego Podpis PEŁNOLETNIEGO UCZNIA 

Tarnów, dnia ........................ . 20….  r. 

UWAGA! Osoby wyżej podpisane zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania pracownika ILO o wszelkich zmianach w danych 

osobowych. 
 

 

Na podstawie Regulaminu Rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 uczniowie zakwalifikowani potwier-

dzając wolę uczęszczania do I LO w Tarnowie obowiązkowo deklarują jakiego drugiego języka obcego chcą się 

uczyć. Z uwagi na fakt, że ilość grup danego języka obcego jest ograniczona uczniowie podają w kolejności ważności dla 

siebie dwa języki obce spośród następujących: język francuski, język niemiecki, język hiszpański, język włoski. 

O zakwalifikowaniu do danej grupy językowej decyduje komisja kwalifikacyjna  na podstawie ilości punktów zdobytych 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Deklaruję chęć nauki następującego drugiego języka obcego: 

1.   2.  
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a. DANE OJCA / PRAWNEGO OPIEKUNA 

 
 

 

 

                                                 
Imię  ojca/Prawnego opiekuna                  Nazwisko  ojca/Prawnego  opiekuna                Stopień pokrewieństwa 

 

                                                
         Nr telefonu OJCA    e-mail OJCA/Prawnego opiekuna 

 

ADRES OJCA/PRAWNEGO OPIEKUNA: 

 

 

Jak ucznia:                                        
A d r e s   zamieszkania:         Miejscowość 

                 /       -                        

 Ulica                                 Nr domu/mieszkanie        Kod pocztowy                             Poczta 

                                                 

  Województwo         Powiat    Gmina    

 

 

Tarnów, dnia ........................ . 20…  r.    ........................................................................... 

Podpis OJCA/Prawnego opiekuna 
 

 

                                         

b. DANE MATKI / PRAWNEGO OPIEKUNA 

 

 
 

                                                 
Imię  matki/Prawnego  opiekuna Nazwisko  matki/Prawnego opiekuna                                                   Stopień pokrewieństwa 

 

 

 

 

                                               

        Nr telefonu MATKI       e-mail MATKI/Prawnego opiekuna 

 

 

ADRES MATKI/PRAWNEGO OPIEKUNA: 

 

 

                 Jak ucznia:                                        
A d r e s   zamieszkania:          Miejscowość 

                 /       -                        

 Ulica                      Nr domu/mieszkanie    Kod pocztowy                             Poczta 

                                                 

  Województwo         Powiat    Gmina 

 

 

 

Tarnów, dnia ........................ . 20…  r.    ..................................................................... 

Podpis MATKI/Prawnego opiekuna 

 

 

 

 

UWAGA! Osoby wyżej podpisane zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania pracownika ILO o wszelkich 

zmianach w danych osobowych. 
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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam lub nie wyrażam zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego-

dziecka ……………………………………………………………………………………………………………………………………. w zakresie form 

publikacji zgodnie z poniższą tabelą (w tabeli proszę zaznaczyć opcje, które Państwo wybierają). 

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji związane z działalnością szkoły w szczególności:   

 WYRAŻAM ZGODĘ* NIE WYRAŻAM ZGODY* 

Fotografię w  

e-dzienniku 

  

ulotki   

Plakaty reklamowe   

reklamę w gazetach 

i czasopismach 

  

Stronę www Szkoły   

Facebooku Szkoły   

 
Wizerunek dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowa-
nia i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie 
uznanych za nieetyczne. 

INFORMACJA 

Przyjmuję do wiadomości, iż: 
1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Kazi-

mierza Brodzińskiego w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 4, 33-100 Tarnów, dalej: ”Liceum”, e-mail: tar-
now1lo@gmail.com. 

2. Inspektorem ochrony danych w Liceum jest Dawid Nogaj e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu. 
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO przez Liceum w celu 

promowania jej działalności, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych określonych w pozyskiwanej przez Liceum zgodzie. 

4. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody do czasu jej odwołania. 
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów 

prawa. 
6. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
7. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie 
zgody przed jej cofnięciem. 

8. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
10. Dane nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do krajów spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (EOG), jednak w przypadku wyrażenia zgody na publikację wizerunku na 
Facebooku, dane mogą być przekazywane poza EOG ze względu na lokalizację serwerów serwisu. 
  

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

(podpis obojga rodziców/prawnego opiekuna) 
 

*proszę zaznaczyć właściwe pole. Pozostawienie wolnego miejsca będzie traktowane jako brak zgody 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Eu-

ropejskiej PL) informujemy, że: 

 

1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza 

Brodzińskiego w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 4, 33-100 Tarnów, dalej „Liceum” email: tarnow1lo@gmail.com, 

2. Funkcję inspektora ochrony danych w Liceum pełni pan Dawid Nogaj adres e-mail: inspektor@bezpieczne-

dane.eu. 

3. Dane osobowe osób przyjętych do Liceum na skutek postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane w 

celu realizacji ustawowych obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji szkolnej oraz realizacji po-

zostałych obowiązków związanych z działalnością statutową i ustawową. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Liceum oraz 

po jego zakończeniu w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Liceum na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i 

art. 9 ust. 2 lit. g RODO. 

5. W przypadku przyjęcia kandydata do Liceum dane osobowe będą przetwarzane  

w związku z przepisami regulującymi funkcjonowanie jednostek oświatowych oraz prowadzenia przez te jed-

nostki dokumentacji związanej z realizacją ich zadań. 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów 

prawa.  

7. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Dodatkowo, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeżeli uznają, że podane dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowią-

zującego prawa.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału  

w postępowaniu rekrutacyjnym do Liceum 

10. Podane dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz organizacjom 

międzynarodowym. 

11. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w 

tym profilowania. 

 

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

         podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów 

                  

…………..………………..……………………………………..…… 

              podpis PEŁNOLETNIEGO UCZNIA 

 
             ………...……………………….…………., dnia …………..……..………r. 


