DOKUMENTY REKRUTACYJNE
SZKOŁA

Szkoła podstawowa

KLASA

I

II

SZKOŁA
KLASA

III

Szkoła podstawowa
IV

V

VI

VII

SZKOŁA

Liceum trzyletnie (po gimnazjum)

KLASA

III

SZKOŁA

Liceum czteroletnie (po szkole podstawowej)

KLASA

I

NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA:

II

VIII

III

KARTA ZGŁOSZENIA I KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA

NAZWISKO
IMIONA
PESEL
DATA I MIEJSCE URODZENIA
NAZWISKA I IMIONA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
MATKI
OJCA

NUMERY TELEFONÓW DO RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
MATKI
OJCA

ADRES E-MAIL DO KONTAKTU

ADRES ZAMIESZKANIA

ADRES ZAMELDOWANIA

SZKOŁA REJONOWA
(dotyczy tylko szkoły podstawowej)

DYSCYPLINA SPORTOWA
NAZWA I ADRES KLUBU SPORTOWEGO,
NAZWISKO I IMIĘ TRENERA
(jeśli nie – pominąć)
Oświadczam, że dane podane powyżej są zgodne z prawdą.
Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata w Krakowie.

Miejscowość i data

Podpis rodzica / prawnego opiekuna

Jeżeli moje dziecko zostanie uczniem Szkoły Marcina Gortata, deklaruję:
Wybór drugiego języka
(dotyczy klasy VII i VIII SP i LO)
(do wyboru: język niemiecki, język francuski,
język rosyjski)
Wybór dwóch przedmiotów w zakresie
rozszerzonym (dotyczy tylko Uczniów LO
czteroletniego)
Udział w lekcjach religii
Wyrażam zgodzę

Moje dziecko będzie mieszkać w bursie
Miejscowość i data

Nie wyrażam zgody

TAK

NIE

Podpis rodzica / prawnego opiekuna

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
DOJAZDY NA TRENINGI
Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za swoje dziecko w czasie między skończonymi lekcjami w Szkole
Marcina Gortata a treningami, wtedy kiedy dziecko dojeżdża indywidualnie na treningi.

Miejscowość i data

Podpis rodzica / prawnego opiekuna

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność finansową za zniszczenia wyrządzone przez moje dziecko na
terenie Szkoły Marcina Gortata oraz hali treningowej.

Miejscowość i data

Podpis rodzica / prawnego opiekuna

UDOSTĘPNIANIE NUMERÓW TELEFONÓW

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnianie numerów telefonów dyrekcji szkoły, nauczycielom i
rodzicom innych uczniów.

Miejscowość i data

Podpis rodzica / prawnego opiekuna

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W
ZWIĄZKU Z OŚWIADCZENIEM O WYRAŻENIU ZGODY
NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I GŁOSU DZIECKA

…………… (miejscowość), ……… (data)

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………..……… (imię i nazwisko
opiekuna prawnego/opiekunów), działając w imieniu …………………………………… (imię i nazwisko
dziecka), rekrutowanego do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata
w Gdańsku, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez podmiot prowadzący
Szkoły Mistrzostwa Sportowego - MG13 sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi znajdującej się przy ul.
Piotrkowska 60, 90-105 Łódź, widniejący pod numerem NIP: 7252011337 w zakresie
obejmującym:
• wizerunek utrwalony w materiałach audiowizualnych i zdjęciowych na stronie internetowej
pod adresem: www.szkolagortata.pl, w mediach społecznościowych takich jak: Facebook,
LinkedIn, Instagram, Twitter oraz w pozostałych materiałach promocyjnych.
Powyższe dane będą przetwarzane w celu promocji towarów i usług oferowanych przez
podmiot prowadzący Szkoły Mistrzostwa Sportowego - MG13 sp. z o.o., NIP 7252011337

Informujemy, że Pana/Pani zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta poprzez złożenie
lub przesłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych pod adres email: rodo@naukasmg.pl lub na adres siedziby. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie powyższej zgody
przed jej wycofaniem.

……………………………………………………………
data oraz podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
W POSTACI WIZERUNKU
Na podstawie art. 13 ust. 1-2 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 orz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO”, informuję, że:
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest podmiot prowadzący Szkoły Mistrzostwa Sportowego: MG13 sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowska 60, 90-105 Łódź, zwana dalej „Administratorem”. Kontakt email: rodo@naukasmg.pl
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (IOD)
We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych: iod@naukasms.pl
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA Udostępniane
dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu promocji towarów i usług Administratora, na podstawie
udzielonej zgody – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH (POZA OBSZAR UE/EOG) Pana/Pani dane
osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
CZAS PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których są przetwarzane
przez Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres 10 lat od uzyskania zgody na ich
przetwarzanie.
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Ma Pan/Pani prawo do:
1) uzyskania dostępu do swoich danych,
2) żądania sprostowania lub usuwania danych,
3) ograniczenia przetwarzania swoich danych,
4) przeniesienia swoich danych.
W celu ich zrealizowania żądania, należy kontaktować się z Administratorem pod nasz adres kontaktowy. W
niektórych sytuacjach, ściśle określonych przepisami prawa Administrator może odmówić wykonania określonego
żądania.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Jest Pan/Pani uprawniony/ona do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa
Pan/Pani, iż nasze działania są niezgodne z niniejszymi zasadami. Zachęcamy jednak do uprzedniego kontaktu z
Administratorem celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.
Informujemy, iż MG13 sp. z o.o. nie przetwarza Pana/Pani danych osobowych w celu zautomatyzowanego
podejmowania decyzji.

Pozostałe
informacje
dotyczące
zasad
przetwarzania
danych
osobowych
przez
Administratora podajemy w dokumencie Ogólna Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania
danych osobowych, która została udostępniona na stronie www: www.szkolagortata.pl

Informuję, iż zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych wskazanych w dokumencie
Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych na etapie rekrutacji oraz
w pozostałych dokumentach RODO.
Wszelkie klauzule informacyjne RODO zostały udostępnione na stronie: www.szkolagortata.pl
Data i podpis: _________________________

