
  

..........................................................................................................    ................................... 
                             Nazwisko i imię ucznia                                                                                                                    klasa  

Klauzula zgody 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie obejmującym następujące dane przetwarzane 

tradycyjnie oraz w dzienniku elektronicznym przez Administratora Danych Osobowych (ADO), którym są Szkoły Okrętowe i 

Techniczne Conradinum w Gdańsku, ul. ks. Grzegorza Piramowicza 1/2; 80-218 Gdańsk, w celach związanych z procesem rekrutacji, 

dydaktyczno — wychowawczym, opiekuńczym oraz statutowym, jak również na przekazywanie w danych osobowych innym 

podmiotom, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz.926 z póź. 

zm.).  

                                                                                                       

...................................................................................................... 
                                                                                                                                 data, czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (D.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926  

z póż.zm ), dalej jako „ustawa", poinformowano mnie, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) mojego dziecka, są Szkoły Okrętowe i Techniczne Conradinum  

w Gdańsku, ul. ks. Grzegorza Piramowicza A; 80-218 Gdańsk.  

2. Dane osobowe, o których mowa w pkt.1 będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego, 

wychowawczego, opiekuńczego oraz celów statutowych ADO, stosownie do postanowień ustawy z dnia 7 września 1991r. o 

systemie oświaty (D. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.), są udostępniane uprawnionym odbiorcom danych.  

3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści mojego dziecka danych osobowych oraz ich poprawiania, a także czasowego lub stałego 

wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach, o 

których mowa w ustawie.  

4. Dane osobowe mojego dziecka są przetwarzane obligatoryjnie (obowiązkowo) na podstawie art. 23 ust.1 pkt. 1,2,5 ustawy. 

 

                                                                                              

...................................................................................................... 
data, czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

Zezwolenie (zgoda) na rozpowszechnianie wizerunku 

Stosownie do postanowień art.81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  

z 2006r. Nr 90 poz.631 z póź. zm.) zezwalam na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, przez Szkoły Okrętowe  

i Techniczne Conradinum w Gdańsku, ul. ks. Grzegorza Piramowicza ½, 80-218 Gdańsk w celach promocyjnych, marketingowych, 

informacyjnych, związanych z prowadzoną przez niego działalnością statutową (oświatową). Moja zgoda na rozpowszechnianie 

wizerunku obejmuje w szczególności takie formy publikacji jak:  

1. udostępnianie na stronie internetowej SOiT Conradinum,  

2. zamieszczanie w materiałach promocyjnych, marketingowych, informacyjnych SOiT Conradinum (w materiałach 

audiowizualnych, broszurach, gazetkach szkolnych, tablicach ogłoszeń „w związku z udziałem w konkursach, olimpiadach 

wiedzy, zawodach sportowych),  

3. udostępnianie fotografii przedstawiającej osobę mojego dziecka, udostępnionej przeze mnie w formie tradycyjnej/elektronicznej. 

Wizerunek może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami.  

 

..............................................................     .. 

 

........................................................................................................ 
data, czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na udział w trakcie nauki w: wycieczkach jednodniowych, konkursach, przedstawieniach teatralnych, zajęciach 

profilaktycznych organizowanych w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

.............................................................................................................................................................................. 
data, czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

Oświadczenie 

Wyrażam wolę, by moje dziecko uczestniczyło w: (właściwe zaznaczyć X— tylko jeden wybór)  

1. zajęciach RELIGII 

2. zajęciach ETYKI  

3. zajęciach RELIGII i ETYKI  

4. nie będzie uczestniczyło w zajęciach 

 

 

 

 
 

 

........................................................................................................ 
data, czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 


