
Załącznik 1 Potwierdzenie zapoznania się 

z Zasadami organizacji studniówki przez uczniów

Klasa III …..

Lp. Imię i nazwisko ucznia Własnoręczny podpis ucznia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

UWAGA! Brak podpisu ucznia jest równoznaczny z rezygnacją z udziału 
w studniówce



Załącznik nr 2 Oświadczenie rodziców

Imię i nazwisko ucznia i klasa ........................................................................

Oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z Zasadami organizacji studniówki w XV LO im. prof. Wiktora

Degi w Poznaniu

2. W razie niewłaściwego zachowania mojego syna/córki* podczas studniówki,

zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania go/jej z imprezy.

Nr telefonu szybkiego reagowania: ...............................................................

* właściwe podkreślić

………………………………………………………

(czytelny podpis rodzica)

Załącznik nr 2 Oświadczenie rodziców

Imię i nazwisko ucznia i klasa ........................................................................

Oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z Zasadami organizacji studniówki w XV LO im. prof. Wiktora

Degi w Poznaniu

2. W razie niewłaściwego zachowania mojego syna/córki* podczas studniówki,

zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania go/jej z imprezy.

Nr telefonu szybkiego reagowania: ...............................................................

* właściwe podkreślić

………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica)



Załącznik nr 3 Wykaz osób towarzyszących

Lp. Imię i nazwisko
ucznia/klasa

Imię i nazwisko osoby
towarzyszącej

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.



ZAŁĄCZNIK NR 4 Oświadczenie osoby towarzyszącej

Oświadczam, że:

1. W dniu ……………………...będę brał(a) udział w studniówce, jako osoba 

towarzysząca ................................................................................  z klasy III ..... 

 (imię i nazwisko ucznia)

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

3. Zapoznałem się z Zasadami organizacji studniówki w XV LO im. prof. Wiktora 

Degi w Poznaniu

                                                                                       ................................................................... 
                      (czytelny podpis osoby towarzyszącej)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

Kto jest
administratorem

danych osobowych?

Administratorem Pana/Pani  danych osobowych jest  XV Liceum Ogólnokształcące im. prof.
W. Degi z siedzibą: os. B. Chrobrego 107; Poznań 60-681

Z kim można się
kontaktować w sprawie
przetwarzania danych

osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych może się
Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.  Kontakt: iod6_oswiata@um.poznan.pl

W jakim celu i na jakiej
podstawie będą

przetwarzane dane
osobowe?

Dane  osobowe  będą  przetwarzane  na  podstawie  obowiązku  prawnego  ciążącego  na
Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO), w związku z przepisami m.in.
Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, a także
statutu jednostki, w szczególności, w celu:

 Organizacji balu studniówkowego w XV LO im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu.

Przez jaki okres będą
przechowywane dane

osobowe?

Dane  osobowe  po  zrealizowaniu  celu,  dla  którego  zostały  zebrane,  będą  przetwarzane
i przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  rozliczenia  Studniówki  przez  Komitet
Organizacyjny, następnie zostaną usunięte w ciągu 30 dni.

Komu mogą być
przekazywane dane

osobowe?
Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator.

Jakie prawa
przysługują w związku z

ochroną danych
osobowych?

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych;

b) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c) żądania usunięcia danych osobowych, gdy:

 dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu
danych osobowych, 

 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale
są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.

Przysługuje Panu/Pani również prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane są
przekazywane poza

EOG?

Administrator  nie  przesyła  danych  osobowych  do  krajów  spoza  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego (EOG).

Czy dane wykorzystuje
się do profilowania?

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
do profilowania.

mailto:iod6_oswiata@um.poznan.pl


Czy podawanie danych
osobowych jest

konieczne?
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.



Załącznik nr 4A Zgoda rodzica na udział w studniówce 
  osoby towarzyszącej niepełnoletniej.

Wyrażam zgodę na udział w studniówce w dniu …………………… mojemu dziecku 

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

(imię i nazwisko oraz adres zamieszkania)

jako osobie towarzyszącej ..................................................................... z klasy III ..... 

 (imię i nazwisko ucznia)

………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

Kto jest
administratorem

danych osobowych?

Administratorem Pana/Pani  danych osobowych jest  XV Liceum Ogólnokształcące im. prof.
W. Degi z siedzibą: os. B. Chrobrego 107; Poznań 60-681

Z kim można się
kontaktować w sprawie
przetwarzania danych

osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych może się
Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.  Kontakt: iod6_oswiata@um.poznan.pl

W jakim celu i na jakiej
podstawie będą

przetwarzane dane
osobowe?

Dane  osobowe  będą  przetwarzane  na  podstawie  obowiązku  prawnego  ciążącego  na
Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO), w związku z przepisami m.in.
Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, a także
statutu jednostki, w szczególności, w celu:

 Organizacji balu studniówkowego XV LO im. prof. Wiktora Degi 
w Poznaniu.

Przez jaki okres będą
przechowywane dane

osobowe?

Dane  osobowe  po  zrealizowaniu  celu,  dla  którego  zostały  zebrane,  będą  przetwarzane
i przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  rozliczenia  Studniówki  przez  Komitet
Organizacyjny, następnie zostaną usunięte w ciągu 30 dni.

Komu mogą być
przekazywane dane

osobowe?
Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator.

Jakie prawa
przysługują w związku z

ochroną danych
osobowych?

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do: 

e) dostępu do treści swoich danych osobowych;

f) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

g) żądania usunięcia danych osobowych, gdy:

 dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

h) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu
danych osobowych, 

 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale
są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.

Przysługuje Panu/Pani również prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane są
przekazywane poza

EOG?

Administrator  nie  przesyła  danych  osobowych  do  krajów  spoza  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego (EOG).

Czy dane wykorzystuje
się do profilowania?

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
do profilowania.

mailto:iod6_oswiata@um.poznan.pl


Czy podawanie danych
osobowych jest

konieczne?
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.

Załącznik nr 5   Lista obecności - Wykaz wejść i wyjść.

Klasa ……... wychowawca ………………………

Lp. Imię i nazwisko
Godzina
przyjścia

podpis
Godzina
wyjścia

podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.


