III Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie - Rekrutacja w roku szkolnym 2020/2021

Imię i nazwisko kandydata:…………………………………………

klasa .…..….

Część I – deklaracja wyboru:
a) wybór drugiego języka obcego (proszę wskazać kolejność oraz poziom):
języki do
wyboru

cyfrą 1-3 zaznacz
kolejność wyboru

j. niemiecki
j. hiszpański
j. rosyjski

wybierz poziom nauczania (zaznacz w kratce x)

od podstaw
od podstaw
od podstaw

kontynuacja
kontynuacja
kontynuacja

Przy ponadnormatywnej liczbie zgłoszeń o przyjęciu do grupy decyduje wynik punktowy rekrutacji.

b)wybór rodzaju zajęć wychowania fizycznego(proszę wskazać jeden, zaznaczając znak x):

□ aerobik

□ rekreacja □ fitness/siłownia □ gry zespołowe

c) wybór religii/etyki (proszę zaznaczyć znakiem x)

□ religia

□ etyka

□ religia i etyka

□ żadne z tych zajęć

Część II – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku:
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych ucznia/uczennicy:
…….……..………….…..….….…….….…….………….…….….….. Klasa .….…….….…..
Przyjmuję do wiadomości, że:
1.
2.

3.

Administratorem danych osobowych jest III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie, ul. Sobieskiego
20,62-200 Gniezno.
Dane w zakresie zawartym w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
do szkoły Podstawą prawną przetwarzania danych jest: do dnia 24 maja 2018 r. art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w związku z art. 149 ust. 4 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 roku. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60, a od 25 maja 2018 r.
art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz.UE 2016:
L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z art. 149 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające
ustawę Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017 r. poz. 60)
Przysługuje Pani/Panu możliwość wglądu, poprawienia przekazanych danych osobowych oraz wniesienie sprzeciwu
wobec ich przetwarzania. Zgoda dotyczy całego okresu pobytu dziecka w III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III
Sobieskiego w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20,62-200 Gniezno.
………………………………………..

………………………………………………………..

data

podpis rodziców (prawnych opiekunów)

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka podczas uczęszczania do III LO im. Jana III Sobieskiego
w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20,62-200 Gniezno. Zgoda obejmuje przetwarzanie wizerunku mojego dziecka na stronach
internetowych szkoły, broszurach szkolnych, tablicach ogłoszeń oraz w innych publikacjach (prasa, radio, telewizja,
internetowe portale informacyjne), w związku z udziałem w: konkursach, olimpiadach wiedzy, zawodach sportowych,
akcjach charytatywnych i innych szczególnych osiągnięciach, uroczystościach i imprezach szkolnych, uroczystościach
państwowych, powiatowych, miejskich, promocji szkoły; przedstawieniach, imprezach kulturalnych, wystawach,
koncertach, wykładach, warsztatach.
………………………………………..

………………………………………………

data

podpis rodziców (prawnych opiekunów)

