Warszawa, dnia .............................................
……………………………………..
……………………………..………
…………………………………….

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
/nazwisko kandydata – drukowanymi literami/

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

/nazwa i adres ukończonego gimnazjum/

/imiona kandydata – drukowanymi literami/

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
/PESEL /

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
Proszę o przyjęcie mnie do LVI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie
/wstawić X/ w okienku z prawej strony wybranej klasy i przy językach obcych
oraz przy przedmiotach wybranych
(język angielski jest językiem obowiązkowym we wszystkich klasach – drugi język obcy do wyboru)

KLASY DO WYBORU

do wyboru
język francuski

Społeczno-Prawna
Lingwistycznomedialna

PRZEDMIOT
do wyboru

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

język hiszpański

język niemiecki

język rosyjski

religia

etyka

IA
IB

Data i miejsce urodzenia............................................................................................................................
Adres stałego zameld. kandydata................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………..
Dzielnica (Gmina) zameld. ……………….…………………..……….............................................................
Adres zamieszkania kandydata....................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Dzielnica (Gmina) zamieszk. …………………….…………..………..............................................................
Imiona rodziców ..........................................................Telefon domowy ............................................
Adres zamieszkania rodziców......................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………..
Tel. kontakt. - ojca ...........................................Tel. kontakt. - matki ………………………..…………
.................................................
/podpis kandydata/

OŚWIADCZENIE WOLI
Wyrażam zgodę w trybie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015, poz. 2135
ze zm.) na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka uczęszczającego do LVI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, a
także moich i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w celu realizacji dydaktyczno –
wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły

..............................................................................
data i podpisy rodzica/opiekuna

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział dziecka w wycieczkach i imprezach szkolnych:
· proszę wybrać a) lub b)
a) Wyrażam stałą zgodę na udział dziecka w wycieczkach i imprezach szkolnych
…..................................................................................
data i podpisy rodzica/opiekuna
b) Zgodę na udział w wycieczkach i imprezach szkolnych będę wyrażał każdorazowo
w formie pisemnej
…...................................................................................
data i podpisy rodzica/opiekuna
2. Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r.,
Nr 90, poz. 631 ze zm.) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka na potrzeby realizacji obowiązku
nauki (np. olimpiady, konkursy, zawody sportowe, wycieczki, akademie, imprezy szkolne: dyskoteki, studniówka, itp.)
na stronie internetowej, materiałach promujących placówkę, gazetach lokalnych oraz gablotach szkolnych.

…...................................................................................
data i podpisy rodzica/opiekuna
3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się ze Statutem Szkoły i akceptuję jego postanowienia - dokument jest dostępny
w Sekretariacie Liceum oraz na stronie internetowej pod adresem: www.56lo.waw.pl

…...................................................
data i podpis ucznia

…..............................................................................
data i podpisy rodzica/opiekuna

4. Potwierdzam prawdziwość podanych danych oraz oświadczam, że niezwłocznie powiadomię o wszelkich zmianach
w powyższych danych
.......................................................................................
data i podpisy rodzica/opiekuna

INFORMACJA
1.
2.

Administratorem danych jest LVI Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42, które
przetwarza dane zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2015, poz. 2135 ze zm.)
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2015, poz. 2135 ze zm.)
każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
1) uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z
naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
2) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, pisemnego, umotywowanego żądania
zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na szczególną sytuację;
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, gdy
administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych
osobowych innemu administratorowi danych;

