
       Załącznik nr 4 
 

 
.………………………………………......................................    Jarosław, dnia ................................ 
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 
 
................................................................................ 
 
................................................................................ 
Adres zamieszkania 
 
.........…………………………........................................... 
Tel. kontaktowy 

 
 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 
na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej 

w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych  
im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu 

 
 
 
1. Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka ………….......………..................................................... 

do klasy sportowej oraz na jego udział w treningach, zawodach i obozach sportowych.  

2. Oświadczam, że znane mi są wymagania i obowiązki zawarte w „Regulaminie rekrutacji do klasy 
sportowej”.  

3. Zobowiązuje się do ścisłej współpracy z wychowawcą klasy i nauczycielem wychowania 
fizycznego.  

4. Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.), administratorem danych jest dyrektor 
szkoły. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich 
poprawiania. Podstawą prawną przetwarzania danych przez szkołę jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) 
oraz art. 20s, 20t, 20z i 20ze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1943, z późn. zm.) z związku z art. 149 ust. 4-7, art. 155 ust. 4-7 i art. 165 ust. 3-6 ustaw z dnia 
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz art. 
71b ust. 2 i ust. 5, 5b, 5c ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.). 
Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). Wiem, że mogę odmówić podania określonych 
informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do 
szkoły lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji. Dane 
osobowe zawarte we wniosku i w dołączonych dokumentach będą wykorzystywane wyłącznie w 
celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej. 
Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

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

(data i podpis rodziców/opiekunów prawnych) 


