
……………………………………………………………………………………….. 

(imię, nazwisko oraz grupa, do której uczęszcza dziecko) 

 

LISTA ZGÓD OBEJMUJĄCYCH CAŁY CYKL EDUKACYJNY 

L.p. Zgoda Wyrażam zgodę 

1 Publikowanie wizerunku mojego dziecka w postaci zdjęć, filmów w prasie, na tablicach 

ściennych, materiałach promocyjnych, kronice, broszurach oraz wystawach prac w związku z 

prezentacją wydarzeń, uroczystości, wycieczek i konkursów realizowanych przez liceum. 

TAK 

NIE 

2 Publikowanie wizerunku mojego dziecka w postaci zdjęć, materiałów filmowych w związku z 

prezentacją wydarzeń, wycieczek, uroczystości i konkursów realizowanych przez szkołę w 

mediach społecznościowych w tym Facebook, strony internetowe szkoły oraz podmiotów 

współpracujących. Zostałem/am poinformowany/a, że serwery serwisu Facebook znajdują się w 

poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony 

danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. 

      TAK 

NIE 

3 Udział mojego dziecka w konkursach plastycznych, olimpiadach, imprezach kulturalnych i 

zawodach sportowych organizowanych na terenie liceum oraz poza placówką na zaproszenie 

różnych innych instytucji i podmiotów współpracujących ze szkołą. Wyrażam zgodę na 

umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko na stronach internetowych 

szkoły, w gazetach lokalnych oraz w mediach w celu informacji i promocji podmiotu. 

      TAK 

      NIE 

4 Publikowanie danych mojego dziecka (w postaci imienia, nazwiska, klasy, do której uczęszcza 

oraz wieku) w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez liceum jego wyników, osiągnięć i 

prac w prasie, na tablicach ściennych, materiałach promocyjnych, broszurach, kronice i 

wystawach prac oraz na stronie internetowej szkoły i w mediach społecznościowych w tym 

Facebook. Zostałem/am poinformowany/a, że serwery serwisu Facebook znajdują się poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony 

danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. 

TAK 

NIE 

5 Umieszczanie danych kontaktowych moich oraz mojego dziecka w telefonie komórkowym 

nauczyciela. 
TAK 

NIE 

6 Uczestnictwo mojego dziecka w wyjazdach, wycieczkach poza terenem szkoły wraz z klasą, pod 

opieką nauczyciela w ramach codziennych lekcji/zajęć. 

 

TAK 

NIE 

7 Udzielanie mojemu dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie konsultacji oraz 

zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. 
TAK 

NIE 

8 Uczestnictwo mojego dziecka w sesjach zdjęciowych zorganizowanych przez szkołę. TAK 

NIE 

9 Wezwanie karetki pogotowia, przewiezienie mojego dziecka do szpitala i udzielenie pierwszej 

pomocy w przypadku ewentualnego zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka. 

 

TAK 

NIE 

10 Umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój wizerunek (rodzica/opiekuna 

prawnego) zarejestrowany podczas zajęć i uroczystości na stronie internetowej szkoły, w 

gazetach lokalnych oraz w mediach w celu informacji i promocji podmiotu. 

TAK 

NIE 

 



Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka przez II 

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi w zakresie 

działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), publ. Dz Urz. UE L Nr 119, s. 1.  

Zostałem(am) poinformowany(a), że powyższe zgody są dobrowolne (art. 6 ust. lit. a RODO) i mogą być wycofane w 

każdym momencie bez skutków dla przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. Niniejsze zgody są ważne przez cały 

okres pobytu ucznia w szkole. Po uzyskaniu pełnoletności uczeń może samodzielnie wycofać lub zmienić wyrażoną zgodę 

stosownie do dyspozycji art. 7 ust. 3 RODO. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych przez administratora.                             

 
 .…………..……………………………………………………. 

Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Poniżej zawarte są informacje o przetwarzaniu danych osobowych, których Administratorem jest II Liceum 

Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi. 
Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność, bezpieczeństwo i ochronę danych 

osobowych uczniów i Państwa podczas ich przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych 

osobowych, w tym przepisami unijnego 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 (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie 

„RODO”. 

1. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, możecie Państwo kontaktować się z 

wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych - P. Natalia Ratajewska, e-mail: kontakt@rodo-leszno.com.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą na podstawie:  art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu realizacji ustawowych zadań jednostki określonych w szczególności w ustawie z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe oraz ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty  gdy jest to niezbędne w celu realizowania umowy, 

gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 5 ust. 1 lit. b RODO)  w celu wykonywania zadań 

realizowanych w interesie publicznym – np. gromadzenie informacji o osobach odbierających dzieci (podstawa prawna: art. 

6 ust. 1 lit. e RODO) na podstawie Pastwa odrbnej zgody, w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach - np. zgoda na 

wykorzystanie wizerunku dziecka (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

3. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne do wykonywania przez naszą 

placówkę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych 

obowiązków przez naszą placówkę. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne dla 

realizacji konkretnego świadczenia lub usługi (odmowa ich podania uniemożliwi realizację świadczenia lub usługi) 

4. Dostęp do danych osobowych uczniów i rodziców wewnątrz struktury organizacyjnej placówki będą mieć wyłącznie 

upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Odbiorcami danych 

osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi Administrator danych osobowych zawarł stosowne 

umowy powierzenia. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków i ewentualnych 

roszczeń, przez okres wskazany w przepisach prawa lub przez okres niezbędny dla realizacji zadania realizowanego w 

interesie publicznym. 

6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

8. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego. 

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.       

 


