
…………………………………..….          ………………  Gdynia, ……………… 2021 r. 
Pierwsze i drugie imię oraz nazwisko ucznia                                   klasa 

 

………….……….…………………. ................................................... 
                    PESEL                     miejsce urodzenia     

    
 

DEKLARACJA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

UCZNIA KLASY I W VI LO W GDYNI W ROKU SZKOLNYM 2021/22 
(wypełnioną DRUKOWANYMI LITERAMI deklarację należy złożyć wraz z oryginałami dokumentów) 

 

………….……….……………….    ………….……………………….   ………….……….………………. 
Nr telefonu ucznia             e-mail    adres z kodem pocztowym 

 

………….……….………………. ………….……………………………….……….………….………. 
               Imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna)                                                   e-mail  

    

………….……….…………………….……….………………………….……….…………….………. 
Nr telefonu                                  adres, jeśli  jest inny niż adres dziecka 
 

………….……….………………. ………….……………………………….……….………….………. 
               Imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna)                                                   e-mail  

    

………….……….…………………….……….………………………….……….……………….……. 
Nr telefonu                                 adres, jeśli  jest inny niż adres dziecka 

 
 

1. Do dokumentacji załączam:   karta zdrowia         dwa zdjęcia 

2. Oświadczam, że od roku szk. 2021/22 moja córka/mój syn (proszę zaznaczyć X w odpowiednim punkcie): 

 będzie uczestniczyć w zajęciach  religii   będzie uczestniczyć w zajęciach  etyki  

 będzie uczestniczyć w zajęciach  etyki oraz religii 

 nie będzie uczestniczyć ani w zajęciach religii, ani etyki.  

3. Rezygnuję/ Nie rezygnuję (niepotrzebne skreślić) z udziału mojego dziecka w zajęciach wychowania 

do życia w rodzinie w roku szkolnym 2021/22 (zajęcia wdżr). 

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie, które będą się odbywać w godzinach popołudniowych, 

są dobrowolne, jednak przy braku rezygnacji z zajęć, udział w nich jest obowiązkowy, a obecność 

jest liczona do frekwencji. 

4. Deklaruję przystąpienie mojego dziecka do testu kwalifikacyjnego do grupy „1” z języka 

angielskiego, który odbędzie się 1.09.2021 r.        ……….      

                                                                     (tak/nie) 
 

Uwaga: dotyczy punktu 4: Do grupy „1” „automatycznie” są zakwalifikowane osoby, które spełniają 

co najmniej jeden z poniższych warunków (proszę zaznaczyć X w odpowiednim punkcie): 

 posiadają certyfikat językowy 

 są laureatami lub finalistami ogólnopolskiej olimpiady lub konkursu językowego organizowanego 

przez kuratora oświaty 

 

5. Informujemy, że szkoła nie zawiera ubezpieczenia zbiorowego NNW uczniów. 

6. Zostałam/em poinformowana/y, że moja córka/mój syn jest zobowiązana/y do zapoznania się  

ze Statutem VI LO w Gdyni i do jego przestrzegania. 
 
 

……………………………………………….  
       czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów) 

 

Zapoznałam/em się ze Statutem VI LO w Gdyni i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

……………………………………………………. 
czytelny podpis ucznia 

Wszystkie dodatkowe informacje zostaną przekazane na pierwszym zebraniu z rodzicami, które odbędzie się w środę 

8 września 2021 r. o godz. 17.30 



Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia  

w celach promocyjno-marketingowych szkoły 

 

 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1231) niniejszym wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*  na nieograniczone 

czasowo przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku  

………………………………………………….………….....................  
                                                      (imię, nazwisko) 

w postaci fotografii analogowej i cyfrowej, filmu, prezentacji multimedialnej przez VI Liceum 

Ogólnokształcące im. W. Sierpińskiego w Gdyni, zwane dalej „Szkołą”, w tym w szczególności na potrzeby 

działalności promocyjno-marketingowej Szkoły prowadzonej za pośrednictwem: 

● strony internetowej Szkoły pod adresem www.vilo.org  

● gablot na terenie szkoły 

● strony internetowej www.gdynia.pl oraz profilach Miasta Gdyni na Facebook, Twitter, Youtube, 

Instagram oraz Wideocastach i Podcastach 

 

*zaznaczyć właściwe 

Rodzic/opiekun prawny oraz pełnoletni uczeń ma prawo do wycofania zgody w formie pisemnej. 

 

 

…………………………………                             ……………………………………………………….. 

      (miejscowość, data)                                              (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 95/48/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ze zm.), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, adres do korespondencji:81-424 Gdynia, 

ul. Kopernika34, sekretariat@vilo.edu.gdynia.pl 

2. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, e-mail: iod.edu@gdynia.pl  

3. Celem przetwarzania jest rekrutacja uczniów do szkoły. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c; art. 9 ust. 2 

lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz art. 149 i nast.  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy administratora oraz podmioty, którym należy udostępnić dane 

w celu wykonania obowiązku prawnego. 

5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe. 

7. Czas przetwarzania danych osobowych: nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły lub na zajęcia  

w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej.  

8. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane, przez okres roku, 

chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało 

zakończone prawomocnym wyrokiem. 

9. Posiada Pani/Pan prawo: 

 dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

 prawo ich sprostowania,  

 prawo do ograniczenia ich przetwarzania. 

10. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 
 

 

 

http://www.vilo.org/

