Rzeszów, ………………………………………………

KWESTIONARIUSZ UCZNIA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko ucznia
data urodzenia
KLASA
Chcę aby moje dziecko uczęszczało na zajęcia dodatkowe z:
wychowania do życia w rodzinie
religii
etyki
religii oraz etyki

TAK

DRUGI JĘZYK OBCY
niemiecki, francuski hiszpański
od podstaw

zakreśl wybrany język
zakreśl poziom

Dodatkowe informacje pozwalające na dostosowanie
wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia
Opinia lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Inne, zwłaszcza kwestie zdrowotne

NIE

niemiecki, francuski hiszpański
kontynuacja

proszę wpisać „TAK” lub „NIE” Jeśli zaznaczono „tak”
to opinię należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu szkoły oraz respektowania Uchwał Rady Rodziców.
……………………………….………………………………
podpis ucznia

………….…………………………………………………………….
podpisy rodziców/prawnych opiekunów

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU
Ja niżej podpisany/a ………………………………………………….…………..…………......... oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego *
przetwarzanie przez IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi:

 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.9lo.rzeszow.pl

 publikację danych osobowych mojego dziecka w postaci imienia i nazwiska oraz klasy poprzez umieszczenie na:
- stronie internetowej szkoły www.9lo.rzeszow.pl
w związku z realizacją zadań związanych z działalnością edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły – (np. uroczystości, wycieczki, konkursy, itp.).
*Niepotrzebne skreślić

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.
……………………………….………………………………
podpis ucznia

………….…………………………………………………………….
podpisy rodziców/prawnych opiekunów

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
I.

Administratorem danych jest: IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi (ul. E Orzeszkowej 8a,
35-006 Rzeszów), reprezentowane przez Dyrektora.
II. Przetwarzanie (w tym publikacja) danych w postaci: wizerunku, informacji o osiągnięciach oraz imienia, nazwiska i klasy będzie odbywało
się w szczególności w celu promocji działań dydaktyczno – wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Informujemy, że wyrażenie zgody
ma charakter dobrowolny, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Brak zgody na przetwarzanie
wizerunku nie spowoduje niekorzystnych konsekwencji dla ucznia.
III. Dane osobowe przechowywane będą na stronie szkoły do momentu wycofania zgody. Odbiorcami danych będą wszyscy zainteresowani
wydarzeniami z życia szkoły oraz firma ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., na której serwerze przechowywane są zdjęcia.
IV. Więcej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych na stronie www.9lo.rzeszow.pl w zakładce RODO, w klauzuli RODO dla
uczniów i rodziców.

