Liceum Ogó lnokształcące - Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Wieliczka, dnia .................. 2019 r.
....................................................
(imię i nazwisko rodziców/ prawnych opiekunów)
..............................................................................

....................................................
(adres )

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
w Wieliczce

PODANIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO I KLASY
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SMS
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do I klasy LO SMS w roku szkolnym ................ .
Dane o kandydacie:
1. Imię i nazwisko kandydata ….............................…………………………....................
2. Data i miejsce urodzenia ……………...…………………………….………...................
3. Adres zamieszkania ….…..........................................................................................
5. Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów)
……………………………………………………………………………...............................
6. Adres korespondencyjny rodziców (prawnych opiekunów) …………………………...
………………………………………......…………………………
7. Telefon kontaktowy……………..........................................………….…………………
8. PESEL dziecka………………...........................................................…………...........

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

Liceum Ogó lnokształcące - Szkoła Mistrzostwa Sportowego
OŚWIADCZENIA | INFORMACJE RODO
W związku z ubieganiem się o przyjęcie dziecka do Liceum Ogólnokształcącego SMS Wieliczka,
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez szkołę, naszych danych osobowych oraz danych
osobowych dziecka w celach rekrutacyjnych do szkoły.
……………………………………………... ..
Data, podpis rodzica / prawnego opiekuna

Niniejszym oświadczam, iż nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału dziecka w
testach sprawności fizycznej i piłkarskiej w procesie rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego SMS
Wieliczka, jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy mojemu dziecku, jeśli
taka potrzeba zaistnieje.
………………………………………………..
Data, podpis rodzica / prawnego opiekuna

Wyrażam zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla mnie, ani dla dziecka, do publikacji, pokazywania
i wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych
biograficznych dziecka wykonanych podczas testów do Liceum Ogólnokształcącego SMS
Wieliczka, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na
całym świecie. Materiały te będą wykorzystywane wyłącznie za zgodą szkoły.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i
wyłącznie w celu promocji działań związanych z realizacją ww. projektu.
………………………………………………..
Data, podpis rodzica / prawnego opiekuna

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
General Data Protection Regulation - GDPR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
administratorem państwa danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Liceum Ogólnokształcącego Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce, ul. T. Kościuszki 15.
Dane osobowe państwa oraz dziecka są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji oraz nauki
dziecka w szkole.
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie
wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne, w celach związanych z rekrutacją do szkoły oraz
realizacją procesu dydaktycznego i szkolenia sportowego w Liceum Ogólnokształcącego SMS Wieliczka.

