III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie
35-055 Rzeszów, ul. Szopena 11
Tel. 17 7482870, e-mail : sekretariat@lo3.resman.pl. Strona :www.3lo.rzeszow.pl

KWESTIONARIUSZ UCZNIA
Nazwisko
Imię/imiona
Data i miejsce urodzenia

Adres zameldowania
Gmina………………

data(dzień-miesiąc-rok)

miejsce urodzenia
Nr domu

Nr mieszkania

kod pocztowy,/ poczta
Miejscowość (Miasto / Wieś)*

Ulica

Adres zamieszkania
Nr domu

podać jeżeli jest inny niż
adres zameldowania

Gmina………………

kod pocztowy,/ poczta

Nr mieszkania

Miejscowość (Miasto / Wieś)*

Ulica

Numer telefon
Adres e-mail (inny niż rodzica)
Login do konta Microsoft Office 365
( w razie konieczności do nauczania zdalnego)

Imię i nazwisko
rodziców/opiekunów

ojca

matki

( żyje : tak / nie)*

(żyje: tak /nie)*

Adres zamieszkania
Adres e-mail (czytelnie)
do dziennika elektronicznego
- inny niż ucznia-

Nr telefonu
*/właściwe podkreślić

Wybieram :  etykę

 religię

 etykę i religię

Wybieram drugi język :  j. niemiecki  j. hiszpański

 żadne z wymienionych
 j. francuski

 j. rosyjski

właściwe zaznaczyć znakiem X i podkreślić.

Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………
(podpis rodzica/opiekuna)

………………………
(data)

…………………………….
(podpis ucznia)

………………………….dnia ………………………….……
………………………………………………………………………….….

Miejscowość

(imię i nazwisko ucznia, którego dotyczy oświadczenie)

.……………………………………………………..…………………….
(adres zamieszkania)

…………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU
Oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez III Liceum
Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie,



wizerunku i informacji o osiągnięciach mojego dziecka utrwalonych w postaci zdjęć i filmów
w ramach świadczonych usług w zakresie edukacji oraz wykorzystywanie tego wizerunku
poprzez umieszczanie go na:
- stronie internetowej szkoły www.3lo.rzeszow.pl
- na Facebooku



publikację danych osobowych mojego dziecka w postaci imienia i nazwiska oraz klasy
poprzez umieszczenie na:
- stronie internetowej szkoły www.3lo.rzeszow.pl
- na Facebooku
w związku z realizacją zadań związanych z działalnością edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą
szkoły – (np. uroczystości, wycieczki, konkursy, itp.). Wizerunek nie może być użyty w formie lub
publikacji obraźliwej ani naruszać w inny sposób prawa do prywatności, istotnych interesów
i innych dóbr osobistych ucznia.
*Niepotrzebne skreślić
 należy wstawić X – jeżeli wyrażasz zgodę

......……………………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna
prawnego/pełnoletniego ucznia*)

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
I.

Administratorem danych, jest III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie, adres
ul. Szopena 11, 35-055 Rzeszów, reprezentowane przez Dyrektora Szkoły.
II. Przetwarzanie (w tym publikacja) danych w postaci: wizerunku, informacji o osiągnieciach oraz imienia,
nazwiska i klasy będzie odbywało się w szczególności w celu promocji działań dydaktyczno –
wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów.
III. Informujemy, że wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia
tej zgody w dowolnym momencie. Brak zgody na przetwarzanie powyższych danych nie spowoduje
niekorzystnych konsekwencji dla dziecka.
IV. Dane osobowe przechowywane będą na stronie szkoły przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego
zostały zebrane lub do momentu wycofania zgody. Odbiorcami danych będą wszyscy zainteresowani
wydarzeniami z życia szkoły oraz podmioty uprawnione na podstawie umowy powierzenia.
V. Więcej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych (np. o przysługujących prawach) na stronie
www.3lo.rzeszow.pl w zakładce RODO -> RODO klauzula dla uczniów i rodziców.

