
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

…………………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko ucznia 

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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, zwane dalej RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
administratora danych osobowych przez:    II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi 
im. C. K. Norwida w Tychach, 43- 100 Tychy ul. Norwida 40  w celach podanych poniżej: 

  TAK 

1 Udostępnianie zdjęć na gazetce szkolnej na korytarzu , tablicy z osiągnięciami 
uczniów/absolwentów 

 

2 Udostępnianie zdjęć na stronie internetowej szkoły  

3 Udostępnianie zdjęć na stronie internetowej portalu oświatowego  

4 Udostępnianie zdjęć na facebooku  

5 Udostępnianie zdjęć na blogu   

6 Udostępnianie zdjęć w prasie  

7 Udostępnianie zdjęć w wydawnictwach okolicznościowych  

8 Udostępnianie filmów z wydarzeń szkolnych np.  
na youtube 

 

 Udostępnienie wizerunku na materiałach promocyjnych szkoły (np. ulotki, filmy, prezentacje)  

 
                             ………..…………………………………………………………      data, podpis rodziców / opiekunów / pełnoletniego ucznia  

 
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w 
Tychach informacji w powyższym zakresie, w którym zostały wyrażone przeze mnie zgody środkami komunikacji 
elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 
144, poz. 1204, z późn. zm.) i wybieram jeden lub kilka z niżej wybranych sposobów kontaktu. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie od II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi 
im. C. K. Norwida w Tychach informacji poprzez końcowe urządzenia telekomunikacyjne, a w przypadku wyboru 
elektronicznej formy komunikacji (e-mail lub SMS/MMS), także z użyciem tzw. automatycznych systemów 
wywołujących, zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 roku, Nr 171, poz. 
1800 z późn. zm.). 
Wybieram kontakt poprzez: rozmowę telefoniczną (nr tel.:…………………………… dla celów 1- 8)*,  
wiadomości e-mail (adres email:………………………… dla celów nr 1- 8)*,  
wiadomości SMS/MMS (nr tel.:…………………………… dla celów nr 1- 8)* 
* - niepotrzebne skreślić 
 

………..…………………………………………………………      data, podpis rodziców / opiekunów / pełnoletniego ucznia  

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany, iż niniejsza zgoda jest dobrowolna i posiadam wiedzę, że może być w 
każdym momencie odwołana, poprzez oświadczenie pisemne złożone w siedzibie ww. administratora danych  
osobowych lub e-mailowe wysłane na adres II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. 
Norwida w Tychach, koniecznie z tematem wiadomości: „odwołanie zgody”. Możliwe jest także telefoniczne 
odwołanie zgody, które jednak ma prawo zostać potwierdzone w sposób pisemny przez administratora danych 
osobowych. 
Przyjmuję do wiadomości oświadczenie dot. prawa do wglądu do swoich danych osobowych oraz wykonania 
wszelkich praw wynikających z zapisów artykułów 12 – 22 RODO, w tym ich przeglądania, poprawiania lub zgłoszenia 
sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania w zakresie dotyczącym niniejszej zgody. Obowiązek mogę wykonać w 
siedzibie II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach, 43- 100 Tychy  
ul. Norwida  40, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 
Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się na odwrocie niniejszej zgody. 

                             ………..…………………………………………………………                                                                                                             
data, podpis rodziców / opiekunów / pełnoletniego ucznia 



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  

…………………………………………………….. 
Imię i nazwisko ucznia 

Informuję, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) i e) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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, zwane dalej RODO). 

Administratorem danych osobowych jest:  

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach, 43-100 Tychy, ul.Norwida 40 

Cel przetwarzania: przetwarzanie jest wymogiem ustawowym. 

Podstawa prawna przetwarzania: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, rozporządzenie 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, art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rozporządzenie Ministerstwa 

Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w 

publicznych przedszkolach i szkołach,  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, art. 46 ust. 1 pkt 5 ustawy 

z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.  

Odbiorcy danych: organy administracji publicznej, usługodawcy, którym zostaną zlecone usługi związane                               

z przetwarzaniem danych osobowych, Miejskie Centrum Oświaty w Tychach. 

Źródło danych: rejestr PESEL i rejestr mieszkańców.  

Okres przechowywania danych: 50 lat od momentu ukończenia szkoły.  

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania 

danych osobowych, prawo żądania przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo 

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze 

względu na szczególną sytuację – w przypadku, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie 

uzasadnionego interesu.  

Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu. 
Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań publicznych polegających na kształceniu. 

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod.2lo@oswiata.tychy.pl 

Prawo do wniesienia skargi: każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych 

osobowych narusza przepisy. 

                             ………..…………………………………………………………                                                                                                             
data, podpis rodziców / opiekunów / pełnoletniego ucznia 

mailto:2lo@oswiata.tychy.pl

