
Załącznik nr 2 

 

….................................................. 
(miejscowość, data) 

…................................................................................................... 
(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych dziecka) 
 

…...................................................................... 
(adres rodziców/opiekunów prawnych dziecka) 
 

 

     Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 

im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie 

 

OŚWIADCZENIE  

rodziców/opiekunów prawnych* dziecka  

 

 

 Na podstawie § 1 ust. 2 w zw. z ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 

przedszkolach i szkołach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 983) wyrażam (-y) / nie wyrażam (-y) życzenie 

uczestniczenia mojego (naszego) syna/córki/pozostającego (-cej) pod moją (naszą) opieką*: 

 

………………………………………………………………………………………………...…………… 
(imię i nazwisko dziecka) 

w lekcjach …...................................................** od ……………………………………………………. 

 

Z poważaniem: 

 

     ….................................................................................... 
     (czytelny podpis/podpisy rodziców/opiekunów prawnych dziecka)  

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych 

zwykłych i tzw. „wrażliwych” mojego dziecka przez Liceum Ogólnokształcące im. Janka                             

z Czarnkowa  w Czarnkowie.  

Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną: 
Administratorem Pani/Pana danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest 

Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie z siedzibą przy ul. Kościuszki 92 ( kod pocztowy: 64-700),                  

tel. 672552613, adres e-mailowy: liceumwczarnkowie@o2.pl 
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa, a zawłaszcza ustawy Prawo oświatowe, 

ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw,        

w tym zwłaszcza dla zapewnienia uczniowi nauczania w LO, dokumentowania jego przebiegu, realizowania praw i obowiązków 

ucznia wynikających  z przepisów prawa oraz Statutu LO. Przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO 

stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c, e i f oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia; niekiedy podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych przez LO może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach 

określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit a w związku z art. 7 RODO. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia prowadzenie dokumentacji nauczania, prowadzenia dziennika. Ich nie podanie skutkuje     

np. brakiem możliwości uczestniczenia ucznia w lekcjach religii/etyki. 

Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą organy władzy 

publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; uprawnione podmioty dostarczające LO obsługi 

informatycznej lub prawnej na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych; podmioty organizujące, konkursy i inne 

wydarzenia edukacyjne, w których uczeń bierze udział. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. 

 

            

……..…………………................         …………………………..………………….…............... 
                   (miejscowość, data)                            (czytelny podpis/podpisy rodziców/opiekunów prawnych dziecka) 

* Niepotrzebne skreślić. 

** Należy wpisać nazwę przedmiotu (religia, etyka). Można wyrazić życzenie pobierania lekcji z obu tych przedmiotów 

jednocześnie. W przypadku wpisania religii proszę wskazać, o które wyznanie chodzi.  


