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FORMULARZ ZGODY NIEPEŁNOLETNIEGO UCZNIA LICEUM 
 
 
Imię i nazwisko ucznia ……………………..………………………………….         Nr PESEL …..…………………..……. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych w celu wyrobienia spersonalizowanej  
karty bibliotecznej, identyfikacji i wysyłania powiadomień e-mail 

 

Na podstawie 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, zwanego dalej „RODO” wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/dziecka pozostającego pod moją opieka prawną*  
w celu wyrobienie przez XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí w Warszawie, 
zwane dalej „Liceum” spersonalizowanej karty bibliotecznej, zawierającej imię i nazwisko dziecka  
oraz identyfikator biblioteczny. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych w celu identyfikacji 
przez system biblioteczny, a także na przetwarzanie adresu e-mail dziecka w celu wysyłania przez bibliotekę 
Liceum powiadomień e-mail o dostępnych dla niego materiałach bibliotecznych. Zgoda obowiązuje na czas nauki 
w Liceum. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo  
do odwołania zgody. W przypadku niewyrażenia zgody lub jej odwołania uczeń nie będzie mógł korzystać  
z biblioteki Liceum. 
 
 

…………………………………………….……………..………. 
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie imienia i nazwiska  
w celu promowania Liceum 

 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U z 1994  
nr 24 poz. 83 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne zamieszczanie, udostępnianie i rozpowszechnianie 
przez Liceum wizerunku mojego dziecka/dziecka pozostającego pod moją opieka prawną* zarejestrowanego  
na zdjęciach, filmach i nagraniach z: wycieczek i wyjść klasowych i szkolnych, konkursów i olimpiad, zawodów 
sportowych i turniejów, imprez kulturalnych i oświatowych, zajęć i spotkań lekcyjnych oraz dydaktycznych  
i wychowawczych, uroczystości oraz innych wydarzeń szkolnych w celu promowania Liceum. Jednocześnie na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/dziecka 
pozostającego pod moją opieka prawną*, w zakresie imienia i nazwiska dziecka widniejącego na ww. zdjęciach, 
filmach i nagraniach lub jako opisu do wyżej wymienionych zdjęć, filmów i nagrań w przypadku zdobycia przez 
dziecko, jako ucznia Liceum: dyplomów, pucharów, medali, wyróżnień i innych nagród, które mogą promować 
Liceum. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo do odwołania 
zgody. Powyższe zgody obowiązują na czas nauki w Liceum i po jej zakończeniu i dotyczą wykorzystania  
ww. wizerunku i danych na: 

1) stronie internetowej Liceum, pod adresem: https://www.josemarti.pl; 
 
 
 

…………………………………………….……………..………. 
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
2) profilu Liceum prowadzonym na portalach społecznościach, w tym na portalu Facebook pod adresem: 

https://www.facebook.com (informujemy, że w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie  
ww. wizerunku i danych na portalach społecznościach, np. takich jak Facebook należy mieć na uwadze,  
że serwery tych portali mogą się znajdować poza obszarem Unii Europejskiej, gdzie obowiązują inne 
zasady ochrony danych, które mogą nie spełniać wymogów określonych w RODO); 

 
 
 

…………………………………………….……………..………. 
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
3) materiałach informacyjnych i reklamowych Liceum. 

 
 

…………………………………………….……………..………. 
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
* (niepotrzebne skreślić) 

https://www.josemarti.pl/
https://www.facebook.com/

