KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA
DO SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MARCINA GORTATA W GDAŃSKU
Miejscowość data: …………….……………………………….

Nazwisko, Imię kandydata:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PESEL:
Data i miejsce urodzenia:

…………………………………………

w ……………………………...……………………

Imiona i nazwiska rodziców:
matka: ......................................................................................... ojciec: .................................................................................
TELEFON:
matka: ………………………………………………………………. ojciec: …. ………………………………………....………………
Adres e-mail:
matki

ojca:

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

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

Adres zamieszkania kandydata (kod, miejscowość, ulica, nr):
……………………………….

………………………………………………………………….…………..……………………………………...

Adres zamieszkania rodziców - jeżeli inny niż adres zamieszkania kandydata
……………………………….
kod pocztowy

……………………………………………………
miejscowość

……………………..……………………………………...
ulica nr

Aktualna szkoła podstawowa: nr ……………… w …………………………………………………...………………………
Dyscyplina sportu - uprawiana: ………………………….…………………………………………………………………….
Nazwa klubu sportowego:
……………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko trenera/ów:…………………….……………………………………………………………………………………
Udział w lekcjach religii (właściwe zakreślić):
wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody
Ubieganie się o bursę szkolną (właściwe zakreślić):
TAK
Preferowane rozszerzenie przedmiotowe:
matematyka
Drugi język obcy:

geografia

j. niemiecki
Podpis rodzica:

j. angielski

NIE
biologia

j. hiszpański inny:………………………..
Podpis kandydata:

Wypełniony dokument należy przesłać na adres e-mail: sekretariatgdansk@szkolagortata.pl

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 e-mail:
rodo@szkolysmg.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

podpis

Niniejszy dokument należy dołączyć do Karty zgłoszenia kandydata do SMS LO MG.

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 e-mail: 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
Niniejszy dokument należy dołączyć do Karty zgłoszenia kandydata do SMS LO MG.

