ZESPOŁ SZKÓŁ MANAGER
w Grudziądzu

Dane osobowe ucznia
Imię

Drugie imię

Nazwisko

Data urodzenia (dd.mm.rrrr)

Numer telefonu

E-mail:

Adres zamieszkania
Adres zameldowania
Rok i miejsce ukończenia szkoły podstawowej
PESEL

Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego
Imię

Nazwisko

Numer telefonu

E-mail

Adres zamieszkania
Adres zameldowania
Wykonywany zawód oraz miejsce zatrudnienia

Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego
Imię

Nazwisko

Numer telefonu

E-mail

Adres zamieszkania
Adres zameldowania
Wykonywany zawód oraz miejsce zatrudnienia

Dane dotyczące edukacji:
Prosimy o zakreślenie dodatkowego języka obcego (obowiązkowy angielski):
☐niemiecki

☐rosyjski

Proszę podać języki obce, których uczyło się dziecko w szkole podstawowej:
_______________________________________________________________________________________________________________
Czy dziecko posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?
☐nie

☐tak

Prosimy o zakreślenie dwóch przedmiotów, które dziecko planuje rozszerzyć (dotyczy tylko LO):
☐ j. angielski
☐ geografia
☐ historia

☐ matematyka
☐ biologia
☐ wiedza o społeczeństwie

☐ fizyka
☐ chemia
☐ informatyka

Czy Zespól Szkól Manager w Grudziądzu jest Twoim pierwszym wyborem szkoły czy kolejnym?
_______________________________________________________________________________________________________________
Gdzie jeszcze zadeklarowało dziecko chęć podjęcia nauki?
_______________________________________________________________________________________________________________

ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz
tel. 500 006 763, e-mail: kontakt@zsz-manager.pl
www.zsz-manager.pl

ZESPOŁ SZKÓŁ MANAGER
w Grudziądzu

Dane marketingowe:
Skąd Państwo dowiedzieli się o naszej szkole?
_______________________________________________________________________________________________________________
Co wpłynęło na decyzję o wyborze naszej szkoły?
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Pouczona/y o odpowiedzialności karnej oświadczam, że powyższe informacje są zgodne
z prawdą.

Grudziądz, dnia ________________________ r.

___________________

___________________

(podpis rodziców/opiekunów prawnych)
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ZESPOŁ SZKÓŁ MANAGER
w Grudziądzu

RODO
Oświadczenie rodziców w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych:
❑ Wyrażam zgodę ❑ Nie wyrażam zgody
na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, którym jest:
Zespół Szkół Manager w Grudziądzu, w zakresie:
wizerunku mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) ___________________________________________________
zarejestrowanego: podczas zajęć i uroczystości szkolnych oraz uczestnictwa w programach,
projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach organizowanych przez
Administratora w formie: fotografii i materiałów filmowych, poprzez wykorzystanie, publikację,
rozpowszechnienie wizerunku w mediach, na stronie internetowej szkoły, w profilach
społecznościowych (na Facebooku, na YouTube, Instagramie) a także w materiałach
informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Administratora podmiotom
współpracującym dla celów: informacyjnych i promocyjnych szkołę, w szczególności budowania
pozytywnego wizerunku w przestrzeni publicznej i w mediach; zgodnie z przepisami: −
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej odpowiednio „RODO”; − ustawy z dnia
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych; − ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych. Oświadczam, że: − mam świadomość, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych jest dobrowolne; − mam świadomość, iż zgoda może być cofnięta w każdym
czasie; −zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej (klauzula jest dostępna na stronie
internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń).
Grudziądz, dnia ________________________ r.

___________________

___________________

(podpis rodziców/opiekunów prawnych)
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