OŚWIADCZENIE
zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku w celach
statutowych oraz promocyjno-marketingowych
przez Bursę Szkolną nr 5 w Lublinie
Dotyczy wychowanka
..........................................
imię i nazwisko wychowanka
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie:
• danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica,
• wizerunku mojego dziecka w gazetkach, na tablicach szkolnych, kalendarzach
oraz na stronie internetowej Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie
w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej zgodnie z Ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2016 r. nr 101, poz. 922 z późn.
zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów
tej dokumentacji (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1170) i Instrukcją zarządzania systemem
informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
Jednocześnie zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych przyjmuję
do wiadomości, że:
• Administratorem danych jest Dyrektor Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie.
• Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Bursę Szkolną nr 5 zgodnie
z powyższym celem.
• Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania
• Przysługuje mi prawo wniesienia umotywowanego pisemnego sprzeciwu
do przetwarzania danych.
• Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte
• Dane podaję dobrowolnie.

................................................
miejscowość, data

...........................................
podpis rodzica

OŚWIADCZENIE
zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku w celach
statutowych oraz promocyjno-marketingowych
przez Bursę Szkolną nr 5 w Lublinie
Dotyczy wychowanka
..........................................
imię i nazwisko wychowanka
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie:
• moich danych osobowych
• mojego wizerunku w gazetkach, na tablicach szkolnych, kalendarzach oraz
na stronie internetowej Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie
w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej zgodnie z Ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2016 r. nr 101, poz. 922 z późn.
zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów
tej dokumentacji (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1170) i Instrukcją zarządzania systemem
informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
Jednocześnie zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych przyjmuję
do wiadomości, że:
• Administratorem danych jest Dyrektor Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie.
• Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Bursę Szkolną nr 5 zgodnie
z powyższym celem.
• Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania
• Przysługuje mi prawo wniesienia umotywowanego pisemnego sprzeciwu
do przetwarzania danych.
• Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte
• Dane podaję dobrowolnie.

................................................
miejscowość, data

...........................................
podpis wychowanka pełnoletniego

