Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych ucznia

Supraśl, dnia................................
Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych oraz
umieszczanie w mediach ( internecie, prasie, telewizji, gazetkach szkolnych) zdjęć, filmów zawierających
wizerunek (imię i nazwisko ucznia)..................................................................., zarejestrowanych podczas
realizacji konkursów przedmiotowych i artystycznych (w tym publikowanie wyników), turniejów sportowych
i innych uroczystości szkolnych.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe oraz wizerunek mojego dziecka będą
wykorzystane w celu promocji i zgodnie z potrzebami funkcjonowania Liceum Plastycznego w Supraślu.

Czytelny podpis ucznia ….......................................................................................................................
(w przypadku uzyskania pełnoletności)

Czytelny podpis rodzica/-ów, opiekuna/-ów …............................................................................................
(w przypadku uczniów niepełnoletnich)

*niepotrzebne skreślić

Oświadczenie
Supraśl, dnia................................
Oświadczam, że wyrażam zgodę na transport (imię i nazwisko ucznia)..........................................................................
szkolnym busem przez uprawnioną osobę.
Oświadczam, że w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia dziecka niezwłocznie
przyjadę po dziecko do szkoły, internatu lub na izbę przyjęć oraz pokryję koszty transportu komunikacją
publiczną dziecka i opiekuna do placówki medycznej *
*Transport komunikacją publiczną jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym poinformowaniu rodziców w sytuacji, gdy nie jest
możliwy transport karetką pogotowia ze względu na stan zdrowia nie zagrażający życiu wychowanki/a lub z innych przyczyn
uniemożliwiających przyjazd ambulansu. Transport taki może dotyczyć zarówno opiekuna jak i niepełnoletniej/-go wychowanki/-a z
Supraśla do Białegostoku, jak i z powrotem.

Oświadczenie moje jest ważne na cały cykl kształcenia ucznia w Liceum Plastycznym w Supraślu.
Czytelny podpis rodzica/-ów, opiekuna/-ów …............................................................................................

Deklaracja

Supraśl, dnia................................
Deklaruję udział mojego dziecka (imię i nazwisko ucznia).................................................................................
w lekcjach:
- religii katolickiej*
- religii prawosławnej*
- żadnej z powyższych*

* niepotrzebne skreślić
Oświadczenie moje jest ważne na cały cykl kształcenia ucznia w Liceum Plastycznym w Supraślu.
Czytelny podpis rodzica/-ów, opiekuna/ -ów …............................................................................

Deklaracja

Supraśl, dnia................................
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka (imię i nazwisko
ucznia)....................................................................................... w zajęciach Wychowania do życia w rodzinie.

Czytelny podpis rodzica/-ów, opiekuna/-ów …...................................................................................
*niepotrzebne skreślić

