
I SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 

 
 26 – 600 Radom, ul. Sandomierska 20 tel.(0 – 48) 366 19 49 

Radom, ………………………… 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

I Społecznego  Liceum Ogólnokształcącego S.T.O.  

 

 

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO:………………………………………………………………... 

DATA I MIEJSCE URODZENIA:……………………………………………………………… 

PESEL: ………………………………………………………………………………………… 

IMIONA RODZICÓW:…………………………………………………………………………. 

ADRES ZAMIESZKANIA: ……………………………………………………………………. 

ADRES ZAMELDOWANIA: ………………………………………………………………….. 

TELEFON DOMOWY: ………………………………………………………………………… 

e-mail…………………………………………………………………………………………….. 

MIEJSCE PRACY RODZICÓW: 

- OJCA: ………………………………………………………… TEL:…………………... 

- MATKI: ………………………………………………………… TEL:…………………... 

e-mail…………………………………………………………………………………………….. 

IFORMACJE DODATKOWE dotyczące UCZNIA:…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



I SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 

 
 26 – 600 Radom, ul. Sandomierska 20 tel.(0 – 48) 366 19 49 

 
…........…............................. 
     miejscowość,    data 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata na ucznia. 

Wyraża - rodzic/opiekun prawny (dla kandydatów poniżej 16 roku życia). 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych, w tym wizerunku, syna/córki przez administratora, którym 

jest                    

 

I SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STO w Radomiu. 
(pełna nazwa szkoły) 

 

w celu realizacji niezbędnych zadań i obowiązków wynikających z pracy szkoły,  także w ramach 

informacji zamieszczanych na  stronie internetowej, oraz realizacji innych działań edukacyjnych.  

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wygasa po czasie niezbędnym do realizacji zadań 

wynikających ze specyfiki pracy szkoły. 

 

          ....................................... 
           imię i nazwisko 

 

Jednocześnie stwierdzam, iż zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że: 

 

 w każdej chwili mogę wycofać zgodę; 

 od udzielenia bądź wycofania zgody na przetwarzanie danych nie jest uzależnione świadczenie 

usługi; 

 mam prawo do:  

 dostępu do przetwarzanych danych; 

 otrzymania kopii swoich danych; 

 sprostowania danych; 

 ograniczenia przetwarzania; 

 mam prawo/obowiązek niezwłocznego zgłoszenia w formie pisemnej naruszenia ochrony 

danych osobowych Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

          ....................................... 
           imię i nazwisko 
 

 
Rozporządzenie 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)  
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań 

przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW  

 

www.slo1.pl                                             slo_radom@op.pl             www.facebook.com/slo.radom  

http://www.slo1.pl/
mailto:slo_radom@op.pl

