VIII Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława IV
Zrzeszone w Towarzystwie Szkół Twórczych
ul. Jagiellońska 38, 03-719 Warszawa

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

Warszawa, ............................... 2022 r.

.............................................................
Data urodzenia
.............................................................
PESEL
P O D A N I E
Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej na podbudowie szkoły podstawowej:
A – klasa z rozszerzonym programem matematyki, historii, wiedzy
o społeczeństwie
B, F – klasa z rozszerzonym programem matematyki, biologii i chemii
C – klasa z rozszerzonym autorskim programem matematyki oraz
rozszerzonym programem fizyki i informatyki
D – klasa z rozszerzonym programem matematyki, fizyki i chemii
E – klasa z rozszerzonym programem matematyki, geografii i języka
angielskiego
Pierwszy język – angielski
Wybieram drugi język obcy:
I wybór: język ................................................................ poziom ……………………………
II wybór (ewentualnie): język .......................................... poziom ……………………………

.................................................................
podpis ucznia
………......................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego

DANE UCZNIA / UCZENNICY
Imię i nazwisko
...................................................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ..........................................................................................................................
Adres zamieszkania ucznia / uczennicy ...................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Adres zameldowania ucznia / uczennicy ..................................................................................................
………………………………………………………………….………………………………………...
Imiona rodziców .......................................................................................................................................
Telefon matki/opiekuna prawnego..................................................
ojca/opiekuna prawnego ....................................................
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych ucznia jest Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im.
Władysława IV w Warszawie, ul. Jagiellońska 38, tel. (22) 619-27-45, mail:
sekretariat@wladyslaw.edu.pl
2. Dane osobowe ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie
o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie –
Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
3. Dane
osobowe
ucznia
przechowywane
będą
przez
okresy
zakreślone
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Warszawie.
4. Posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5. Uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy
prawa oświatowego j/w.
Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV
mgr Małgorzata Dąbrowska
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka w celu realizacji przez szkołę zadań
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec mojego dziecka w całym cyklu nauki szkolnej.

........................................................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego

