
Załącznik nr 1 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. (zmiana 07.02.2022r.) 

     
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO) 
informujemy, iż na podstawie art. 14 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone 

poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Liceum Ogólnokształcące im. 

Stefana Czarnieckiego w Nisku. 
 

1/ Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. 

2/ Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych 
osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 15 841 2031 lub poprzez e-mail: 

iod.lonisko@gmail.com, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.  
3/ Celem przetwarzania danych osobowych jest zorganizowanie i przeprowadzenie zabawy studniówkowej 

w dniach 19-20 lutego 2022r. 

4/ Udostępnienie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w zabawie studniówkowej.  
5/ Powyższe informacje zostaną przekazane dyrektorowi szkoły i Komitetowi Studniówkowemu. 

6/ Dane będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z przepisami prawa i z dniem 21 lutego 2022r. zostaną 

trwale usunięte. 
7/ Dane nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (czyli poza teren Unii 

Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii). 

8/ Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, wnieść skargę do organu nadzorczego. 

 

Miejsce zabawy studniówkowej: 

Rezydencja Sosnowa, Janów  Lubelski, ul. Turystyczna 8d 

 tel.: 669 005 500, www.rezydencjasosnowa.pl  

Data: 19.02.2022r. godzina 19:00 – 20.02.2022r. godz. 5:00 
 

Dane ucznia klasy 3 LO w Nisku uczestnika zabawy studniówkowej 

 

Imię    ………………………………….. 

Nazwisko  ………………………………….. 

Klasa   ………………………………….. 

 Oświadczam, że znany jest mi regulamin zabawy studniówkowej organizowanej 

 przez LO w Nisku.  

 Oświadczam, że posiadam Unijny Certyfikat COVID lub 

zaświadczenia o statusie ozdrowieńca:                                      TAK          NIE 

 Dojazd z Niska do Janowa Lubelskiego we własnym zakresie: TAK               NIE 

 Dojazd z Janowa Lubelskiego do Niska we własnym zakresie: TAK               NIE 

 

W części oficjalnej studniówki może wziąć udział jeden rodzic maturzysty po złożeniu pisemnego 

oświadczenia o posiadaniu Unijnego Certyfikat COVID albo zaświadczenia o statusie ozdrowieńca 

albo aktualnego ujemnego wyniku testu COVID-19 
 

Podpis pełnoletniego/niepełnoletniego ucznia ………………………….. 

Podpis rodziców ucznia   ………………………….……….. 

Dane osoby towarzyszącej: 

Imię    ………………………………….. 

Nazwisko   ………………………………….. 

ul./nr domu  ………………………………….. 

kod pocztowy  ………………………………….. 

telefon kontaktowy ………………………………….. 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą Informacyjną o Przetwarzaniu Danych 

Osobowych w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku związanych 

z organizacją i przeprowadzeniem zabawy studniówkowej i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

Oświadczam, że znany jest mi regulamin zabawy studniówkowej organizowanej przez LO w Nisku.  

 

Dojazd z Niska do Janowa Lubelskiego we własnym zakresie: TAK               NIE 

 

Dojazd z Janowa Lubelskiego do Niska we własnym zakresie: TAK               NIE 

 

.............................................  ......................................................................................... 

                 data   podpis  pełnoletniej os. tow. / rodzica niepełnoletniej os. tow. 

   
 

Publikacja wizerunku 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na publikowanie mojego wizerunku przez Liceum 

Ogólnokształcące w Nisku zarejestrowanego podczas zabawy studniówkowej w mediach: Internecie, 

prasie, telewizji. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany 

tylko i wyłącznie w celu promocji. Zgoda dotyczy wizerunku zarejestrowanego w postaci fotografii 

i dokumentacji filmowej. 

.............................................  ...................................................................................... 

                 data   podpis  pełnoletniej os. tow. / rodzica niepełnoletniej os. tow. 

http://www.rezydencjasosnowa.pl/


Załącznik nr 1 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku (zmiana 07.02.2022r.). 
 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO) 

informujemy, iż na podstawie art. 14 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone 

poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Liceum Ogólnokształcące im. 
Stefana Czarnieckiego w Nisku. 

 

1/ Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. 
2/ Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych 

osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 15 841 2031 lub poprzez e-mail: 

iod.lonisko@gmail.com, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.  

3/ Celem przetwarzania danych osobowych jest zorganizowanie i przeprowadzenie zabawy studniówkowej 

w dniach 19-20 lutego 2022r. 

4/ Udostępnienie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w zabawie studniówkowej.  

5/ Powyższe informacje zostaną przekazane dyrektorowi i Komitetowi Studniówkowemu. 

6/ Dane będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z przepisami prawa i z dniem 21 lutego 2022r. zostaną 
trwale usunięte. 

7/ Dane nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (czyli poza teren Unii 

Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii). 
8/ Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, wnieść skargę do organu nadzorczego. 

  
Miejsce zabawy studniówkowej: 

Rezydencja Sosnowa, Janów  Lubelski, ul. Turystyczna 8d 

 tel.: 669 005 500, www.rezydencjasosnowa.pl  

Data: 19.02.2022r. godzina 19:00 – 20.02.2022r. godz. 5:00 

 

Dane ucznia klasy 3 LO w Nisku uczestnika zabawy studniówkowej 

 

Imię    ………………………………….. 

Nazwisko  ………………………………….. 

Klasa   ………………………………….. 

 Oświadczam, że znany jest mi regulamin zabawy studniówkowej organizowanej 

 przez LO w Nisku.  

 Oświadczam, że posiadam Unijny Certyfikat COVID lub 

zaświadczenia o statusie ozdrowieńca:                                      TAK          NIE 

 Dojazd z Niska do Janowa Lubelskiego we własnym zakresie: TAK               NIE 

 Dojazd z Janowa Lubelskiego do Niska we własnym zakresie: TAK               NIE 

W części oficjalnej studniówki może wziąć udział jeden rodzic maturzysty po złożeniu pisemnego 

oświadczenia o posiadaniu Unijnego Certyfikatu COVID albo zaświadczenia  

o statusie ozdrowieńca albo aktualnego ujemnego wyniku testu COVID-19 
 

Podpis pełnoletniego/niepełnoletniego ucznia ………………………….. 

Podpis rodziców ucznia   ………………………………….. 

 

Dane osoby towarzyszącej – ucznia LO w Nisku: 

Imię    ………………………………….. 

Nazwisko   ………………………………….. 

Klasa   ………………………………….. 

 

Oświadczam, że znany jest mi regulamin zabawy studniówkowej organizowanej przez LO w Nisku. 

 

 

Dojazd z Niska do Janowa Lubelskiego we własnym zakresie: TAK               NIE 

 

Dojazd z Janowa Lubelskiego do Niska we własnym zakresie: TAK               NIE 

 
 

.............................................  ......................................................................................... 

                 data   podpis  pełnoletniej os. tow. / rodzica niepełnoletniej os. tow. 

   
 

Oświadczamy, że w trakcie zabawy zajmiemy miejsca przy stolikach z klasą: 

IIIA /IIIB /IIIC /IIID  

 

http://www.rezydencjasosnowa.pl/

