
           Załącznik nr 1 

 
Formularz 

zgłoszenia ucznia do udziału w zajęciach 
Akademii Młodego Technika 

w Zespole Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim   
 

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………..…………..……..…………………………………………………………………… 
 
Nr PESEL ucznia: ………………….…………………….……………………………………………………………………………………… 
 
Nazwa szkoły, miejscowość: ………………..…………….…………………………………………………………………………..… 
 
Klasa: ……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Dane do kontaktu: 
 
E-mail ucznia: ……………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
 
Nr tel. ucznia: ……………..…………..………...…………………………………………………………………………………………….. 
 
Nr tel. rodzica/prawnego opiekuna: ……………..………………………………………………………………………………….. 
 
 
Rodzaj zajęć (właściwe zaznacz x): 

branża budowlana  

branża samochodowa  

 
                                                                                          

 
……………………………………………….. 

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
 

Zgoda opiekuna prawnego ucznia na przetwarzanie i publikację danych osobowych 
 

*-właściwą odpowiedź zaznacz krzyżykiem (X) 

TAK 

Wyrażam zgodę na samodzielny udział mojego dziecka w zajęciach Akademii Młodego Technika w Zespole 
Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim  w  terminie marzec – czerwiec 2022 r. oraz 
biorę odpowiedzialność za zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w drodze do miejsca rozpoczęcia zajęć i 
powrotnej do domu po ich zakończeniu. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem 
rekrutacji i uczestnictwa w Akademii Młodego Technika realizowanej i w pełni akceptuję jego 
postanowienia. 

NIE 

TAK 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku 
Podlaskim danych osobowych mojego dziecka zawartych w formularzu zgłoszenia ucznia do udziału w 
zajęciach Akademii Młodego Technika w celu prowadzenia i realizacji tych zajęć. Jednocześnie oświadczam, 
że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz, że zostałem/am poinformowany/a o prawie do 
wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 

NIE 

TAK Wyrażam zgodę na rejestrowanie i przetwarzanie wizerunku mojego dziecka, w związku z udziału w 
zajęciach Akademii Młodego Technika. Zgoda obowiązuje od chwili jej wyrażenia do czasu odwołania. NIE 



TAK 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie imienia i nazwiska, 
miejsca nauki (szkoły), klasy, wizerunku, informacji o sukcesach i osiągnięciach, w celach informacyjnych 
lub/i promocji Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim poprzez 
zamieszczenie na stronie internetowej, na tablicach ściennych, wystawach, w folderach, broszurach, 
portalu Facebook  itp. Zgoda obowiązuje od chwili jej wyrażenia do czasu odwołania. NIE 

TAK 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku 
Podlaskim moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia ucznia do udziału w zajęciach 
Akademii Młodego Technika w celu prowadzenia i realizacji tych zajęć. Jednocześnie oświadczam, że jestem 
świadomy/a dobrowolności podania danych oraz, że zostałem/am poinformowany/a o prawie do wglądu 
do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 

NIE 

 

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

data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 
 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 
 Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa 

Klemensa Piłsudskiego, ul. Szkolna 12, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowanego przez Dyrektora Zespołu 
Szkół Nr 1. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub 
telefonicznie pod numerem (85) 833 26 98 

 W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez ZS nr 1 danych osobowych może się Pan/Pani 
skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na 
adres: iod_zs1_bielsk_podlaski@podlaskie.pl 

 Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w związku z uczestnictwem w zajęciach Akademii Młodego 
Technika organizowanych w zakresie działalności edukacyjnej oraz promocji Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka 
Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do sprawnej 
realizacji tych zadań.  

 Podanie lub przekazanie Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Panu/Pani prawo 
odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Niepodanie przez 
Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości 
uczestnictwa w wydarzeniu/zadaniu, którego dotyczy zgoda. 

 W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani 
wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych. 

 Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na 
podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi 
serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego. 

 Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w 
związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane 
wyłącznie w calach archiwalnych zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją archiwalną. 

 Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma 
Pan/Pani prawo żądać ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. 
Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych. 

 Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania 
zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO. 

 
Oświadczam, iż zostałem/am zapoznany z przysługującymi mi prawami dotyczącymi przetwarzania danych 
osobowych mojego dziecka przez Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku 
Podlaskim. 
 
 
 
………………………………………………               .…………………………………………. 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                        Data i podpis  


