KARTA INFORMACYJNA KANDYDATA
Imię i nazwisko kandydata………………………………………………………………………
PESEL ……………………………………………………….
1. Wyrażam zgodę na naukę mojego dziecka w Liceum Mistrzostwa Sportowego

Jagiellonia w Białymstoku i zobowiązuję się do pełnej współpracy ze szkołą w celu
jak najlepszego rozwoju mojego dziecka.
2. Wyrażam zgodę na udział i wyjazdy dziecka na zgrupowania sportowe zgodnie z

uprawianą dyscypliną w ramach zajęć lekcyjnych.
3. Wyrażam zgodę na udział dziecka w wyjściach edukacyjnych oraz na wyjazdy na

wycieczki szkolne.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku mojego

dziecka w celu prowadzenia działalności statutowej szkoły, podejmowania akcji
edukacyjnych szkoły, prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i pozytywnego
wizerunku szkoły, a także w ramach informacji zamieszczanych na jej stronie
internetowej oraz realizacji innych działań edukacyjnych.
5. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka podczas zajęć, konkursów i

uroczystości szkolnych organizowanych przez szkołę oraz wykorzystanie tego
wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły oraz na
tablicach ściennych i w folderze szkolnym w celu informacji i promocji szkoły.
6. Wyrażam zgodę na udział w zajęciach z Wychowania do życia w rodzinie: tak/nie*

7. Prośba o objęcie nauką religii (jakiej)……………………………….. tak/nie*

8. Kandydat posiada opinię/orzeczenie* Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej tak/nie*

…………………………
Miejscowość, data

*właściwe zakreślić

……………..........................................................................
Czytelny podpis rodziców lub opiekunów

Podstawa prawna: art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922 ze zm.); Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 poz. 880, 1089, 2018 poz. 650 ze zm.).
Dyrektor Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku informuje, że:
1. Administratorem danych jest Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w
Białymstoku, 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 7, tel. 885 561 598.
2. Dane będą przetwarzane przez okres pobierania przez dziecko nauki w szkole, a jeśli
zgoda nie zostanie odwołana, również po zakończeniu nauki w szkole.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
4. Podanie danych jest dobrowolne.

…………………………
Miejscowość, data

……………..........................................................................
Czytelny podpis rodziców lub opiekunów

