Imię………………………………………………………………………………..

…………………………………………

Drugie imię……………………………………………………………………......

(miejscowość, data)

Nazwisko……………………………………………………………………….…
PESEL

Data urodzenia…………………………………………………………………….
Miejsce urodzenia…………………………………………………………………
Imiona rodziców…………………………………………………………………..
Adres zamieszkania……………………………………………………………….
Kod pocztowy……………………………………………………………………..
Telefon rodzica……………………………………………………………………
Telefon ucznia…………………………………………………………………….
Zawód……………………………………………………………………………..
e-mail………………………………………………………………………………

Dyrektor
Branżowej Szkoły I Stopnia
Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości
im. Św. Józefa w Limanowej
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosła
i Przedsiębiorczości im. Św. Józefa w Limanowej w roku szkolnym ……………………...........……do …………. klasy
w zawodzie……………………………………………….…………….………..
……………………………………
(podpis ucznia)
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na publikację wizerunku ucznia BSIS CR i P im. Św. Józefa w Limanowej:
Zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) i ustawą z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.), zgadzam się na rozpowszechnianie wizerunku mojego
dziecka utrwalonego w formie zdjęć i nagrań wykonanych podczas uroczystości, zajęć dydaktycznych, a także wycieczek w celu prowadzenia działań
o charakterze promocyjnym na rzecz Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Św. Józefa w Limanowej, w szczególności
poprzez opublikowanie wizerunku:
−
na stronie internetowej http://bs.cechlimanowa.pl/
−
na stronie internetowej http://www.cechlimanowa.pl/
−
w innych środkach masowego przekazu.
Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu oraz że zostałem/am poinformowany/na o możliwości wycofania tej
zgody w dowolnym momencie, jak również, iż od tej zgody nie jest uzależnione wykonanie umowy.

…..………………………………
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane RODO), informuję iż:
1.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej z siedzibą w Limanowej przy ul. Jana
Pawła II 5, adres e-mail: biuro@cechlimanowa.pl, tel. 18 3371246.
2.
W sprawie przetwarzania danych osobowych możecie kontaktować się Państwo z Inspektorem ochrony danych. Funkcję Inspektora
wykonuje Pani Patrycja Powroziewicz-Wrona, adres e-mail iod@ochronatwoichdanych.pl.
3.
Dane osobowe Państwa dziecka przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dane w postaci wizerunku przetwarzane są na
podstawie udzielonej zgody.
4.
Odbiorcą danych osobowych będą podmioty publiczne uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez
nie postępowań, osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz podwykonawcy świadczący usługi dla Administratora.
5.
Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
7.
Dane osobowe będą przetwarzania do momentu wycofania powyższej zgody.
8.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania.
9.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10.
Zgoda na publikację wizerunku jest dobrowolna.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata na ucznia BSIS CR i P im. Św. Józefa w Limanowej:

Wyrażam wolę uczestnictwa mojej córki/mojego syna w zajęciach z religii rzymskokatolickiej.
(na podstawie § 1 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie
warunków

i

sposobu

organizowania

nauki

religii

w

publicznych

przedszkolach

i

szkołach

Dz. U. Nr 36 poz. 155 z 1992 r z z późn. zmianami.)

Po złożeniu oświadczenia udział ucznia w zajęciach z religii jest obowiązkowy i wola uczestnictwa
nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym.
…..………………………………
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata na ucznia BSIS CR i P im. Św. Józefa w Limanowej:

Nie wyrażam woli uczestnictwa mojej córki/mojego syna w zajęciach z wychowania do życia
w rodzinie.
…..………………………………
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane RODO), informuję iż:

1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej z siedzibą w Limanowej przy ul.
Jana Pawła II 5, adres e-mail: biuro@cechlimanowa.pl, tel. 18 3371246.

2)

W sprawie przetwarzania danych osobowych możecie kontaktować się Państwo z Inspektorem ochrony danych. Funkcję Inspektora
wykonuje Pani Patrycja Powroziewicz-Wrona, adres e-mail iod@ochronatwoichdanych.pl.

3)

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą oraz w celu:
a.
przeprowadzenia rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Św. Józefa w Limanowej,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c), lit. b) RODO;
b. wykonanie
ciążących
na
Administratorze
obowiązków
prawnych
wynikających
z przepisów prawa oświatowego, zgodnie z art. 6 lit. c) RODO;
c.
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia przez prowadzenie monitoringu wizyjnego w budynku szkoły (wejście do
budynku, korytarze), w budynku cechu (wejście do budynku, korytarze, schody), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4)

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będą podmioty publiczne uprawnionym na podstawie
odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

5)

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych;

6)

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

7)

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez czas rekrutacji a po jej zakończeniu przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

8)
9)

Dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez 7 dni od nagrania, a następnie dane zostaną nadpisane.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych swojego dziecka, prawo ich sprostowania,
usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

10) W przypadku danych osobowych utrwalonych przez monitoring wizyjny mają Państwo prawo do informacji o istnieniu monitoringu w
określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu, prawo dostępu
do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących, prawo do anonimizacji wizerunku na
zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych, prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.

11) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy RODO.

12) Podane przez Panią/Pana danych osobowych swoich oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka
a.
b.

jest obowiązkowe na podstawie
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

………………………………
data i podpis

