
 

…………………………………………… …………………………………………… 
(imię i nazwisko ucznia) (miejscowość, data) 

 
…………………………………………… 

 

(PESEL ucznia)  
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sz. P. 
DYREKTOR LICEUM PLASTYCZNEGO 
im. TADEUSZA BRZOZOWSKIEGO 
W KROŚNIE 

(adres zamieszkania) 
 

…………………………………………… 
(nr telefonu) 

 
…………………………………………… 

(gmina) 
 

…………………………………………… 
(województwo) 

 
 

 
 
 

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Liceum Plastycznego im. Tadeusza 
Brzozowskiego w Krośnie.  

Wybieram specjalizację …………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………………………………………... 

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………… 

Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) …………………………………………………........ 

Obecnie jestem uczniem/uczennicą Gimnazjum nr ………… w ………………………………………...... 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
 

INFORMACJA 
Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z 1997r. art.24,32,35) informuję Pana/Panią,  że administrator  
danych osobowych w Liceum Plastycznym im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie  zbiera i przetwarza dane osobowe Pana/Pani 
dziecka i członków jego  rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie dydaktyczno –wychowawczo -
opiekuńczej działalności szkoły. Informuję, że przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełnienia, 
uaktualnienia czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Jednocześnie 
informuję, że administrator danych osobowych w Liceum Plastycznym im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie dołoży wszelkich 
starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. 
 
 
 



OŚWIADCZENIE WOLI 

 

Zapoznałem/łam się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich i członków mojej 

rodziny pozostających  we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
( imię i nazwisko ucznia) 

 
uczęszczającego do Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie , a także moich i członków mojej 

rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym  w zakresie dydaktyczno –wychowawczo -opiekuńczej 

działalności szkoły. 

W szczególności wyrażam zgodę na: 

 rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, konkursów i uroczystości organizowanych przez 

szkołę oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły, 

w kronice szkolnej oraz tablicach ściennych i folderach szkolnych w celu informacji i promocji szkoły. 

 wywieszenie na terenie szkoły imiennej listy uczniów przyjętych do klasy I. 

 

                                                                              …………………………………………………………… 
                                                                                        data i podpis rodziców/ prawnych opiekunów 
 


