OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Nazwisko i imiona rodziców /opiekunów prawnych
………………………………………………………………………
………………………………………..…….……………………….
Adres rodziców………………………………………………………………………………………………………….
Telefon kandydata .……………………………………………………………………..
Telefon rodzica/opiekuna .……………………………………………………………
Wyrażam zgodę na udział syna/córki/podopiecznego*
……………………………………………………………………………………………….......
(imię i nazwisko dziecka)

w testach sprawnościowych do Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego
w Rymanowie, które odbędą się w dniach:
22 - 23 czerwca 2022 r. w godzinach od 14:00 do 17:00
29 - 30 czerwca 2022 r. w godzinach od 14:00 do 17:00
Działając w oparciu o art.6 ust 1 lit. a 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 (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) tj. „RODO” ,wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych – moich i mojego dziecka/podopiecznego *zawartych w niniejszym oświadczeniu.
Jednocześnie oświadczam, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa mojego
dziecka/podopiecznego w testach sprawnościowych do szkoły.
…...…...............
(miejscowość, data)

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

Oświadczenie należy dostarczyć osobiście w dniu testów sprawności fizycznej do trenerów
prowadzących testy.
*niepotrzebne skreślić
Klauzula informacyjna.
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 (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) zwanego dalej „RODO”,
informujemy że,
1) Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie; 38-480 Rymanów ,
ul. Szkolna 2, reprezentowany przez Dyrektora ZSP, adres email : zsprymanow@rymanow.pl
2) W Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie powołany został Inspektor Ochrony Danych,
adres email : iod.zsprymanow@rymanow.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnione osoby w celu przeprowadzenia testu sprawności
fizycznej na podstawie art.6 ust 1 lit. a cyt. wyżej rozporządzenia, tj. w związku z wyrażeniem zgody przez
osoby, których dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów.
Pełny tekst klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej szkoły:
adres email; zsprymanow@rymanow.pl

