Załącznik nr 1

Oświadczenie wychowanka i rodziców/opiekunów prawnych
Oświadczenia dotyczą pobytu wychowanka w Internacie w roku szkolnym ……………...
lub do momentu wykreślenia z listy mieszkańców Internatu.
1. Zobowiązuję się do wnoszenia opłaty za wyżywienie każdego miesiąca. Najpóźniej
w pierwszym dniu miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków.
2. Zobowiązuję się w roku szkolnym ………………. do comiesięcznej wpłaty darowizny
na potrzeby Internatu w wysokości ………….. zł.
3. Darowizna wpłacona zostanie na początku każdego miesiąca przy zakupie karty
żywieniowej.
4. Oświadczam, że jest mi znany Regulamin Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 oraz
Procedury postępowania dotyczące działań zapewniających bezpieczeństwo młodzieży
mieszkającej w Internacie ZSZ Nr 2 w Ostrołęce (dostępne na stronie
www.internatzsz2.ostroleka.edu.pl).
5. Potwierdzam zobowiązanie się córki/syna do przestrzegania Regulamin Internatu Zespołu
Szkół Zawodowych Nr 2 oraz Procedur postępowania dotyczących działań
zapewniających bezpieczeństwo młodzieży mieszkającej w Internacie ZSZ Nr 2
w Ostrołęce.
6. Oświadczam, że w przypadku zniszczenia przez moją córkę/mojego syna* powierzonego
jej/jemu* mienia, pokryję wszelkie koszty związane z naprawą lub odkupieniem
zniszczonego sprzętu.
7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przyjazd mojego syna/mojej córki* do domu
rodzinnego w trakcie tygodnia tj. od poniedziałku do piątku/ o dowolnej porze.
Jednocześnie zobowiązuję się poinformować telefonicznie wychowawcę, będącego
na dyżurze o przyjeździe syna/córki* do domu.
8. Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za moje dziecko podczas przejazdu
z Internatu do domu i z powrotem.
9. Zobowiązuję się do telefonicznego poinformowania wychowawcy o nieobecności lub
późniejszym powrocie dziecka do Internatu.
10. Wyrażam zgodę na zamieszczanie zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej szkoły
w celach edukacyjnych, wychowawczych i promocyjnych.
11. W sprawach nagłych dotyczących zdrowia naszego dziecka i wszelkich problemów
wynikających z jego pobytu w Internacie zobowiązuję się do natychmiastowego
osobistego kontaktu z kadrą pedagogiczną Internatu.
12. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka nie wymaga stałej, specjalistycznej opieki
medycznej oraz nie zagraża zdrowiu i życiu innych wychowanków.
13. Wyrażam zgodę, aby w razie zachorowania lub wypadku udzielono mojemu dziecku
koniecznej pomocy medycznej.
14. Zobowiązuję się do współpracy z wychowawcami Internatu poprzez kontakty telefoniczne,
osobiste, a także udział w obowiązkowych zebraniach.
15. Deklaruję, że mój syn/córka* będzie aktywnie uczestniczyć w życiu Internatu, w tym
w obowiązkowych zebraniach, ważnych imprezach organizowanych przez Internat.
16. Wyrażam/nie wyrażam zgodę* na pozyskiwanie przez Kierownika i wychowawców
Internatu informacji o ocenach, frekwencji i zachowaniu mojego syna/córki* ze szkoły, w
której odbywa naukę..
………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna

……………………………………………
Miejscowość i data
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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, Dz.U.UE.L.2016.119.1, (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych) dalej RODO informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych w Internacie jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów
Zasławskich w Ostrołęce, ul. Czwartaków 4, 07-401 Ostrołęka, Telefon: +48 (29) 769 10 45, 769 12 47.
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Internacie możliwy jest pod adresem e-mail:
iod@ostroleka.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w sprawie korzystania z przysługujących Państwu
uprawnień związanych z przetwarzaniem danych.
3. Dane osobowe (wyniki w nauce i frekwencja) Pani/Pana dziecka będą przetwarzane dla realizacji celów
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie
wyrażonej zgody.
4. Zebrane dane będą przechowywane do czasu zakwaterowania Pani/Pana dziecka w Internacie lub końca roku
szkolnego. Dane osobowe (wizerunek) Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celach edukacyjnych,
wychowawczych i informacyjnych, poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą na
przetwarzanie, a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2018r. Poz. 1191, 1293, 1669, 2245, 2339).
5. Zebrane dane będą przechowywane do momentu ustania potrzeby realizacji celów edukacyjnych,
wychowawczych i informacyjnych Internatu i mogą być zamieszczane na stronie internetowej internatu
(www.internatzsz2.ostroleka.edu.pl).
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia,
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych – RODO.
8. Wyrażenie zgody na uzyskiwanie informacji o wynikach w nauce i frekwencji Pani/Pana dziecka w szkole,
do której uczęszcza / będzie uczęszczać oraz na nieodpłatne utrwalenie, przetwarzanie i wykorzystanie
wizerunku Pani/Pana dziecka i zamieszczanie jego zdjęć na stronie internetowej internatu
(www.internatzsz2.ostroleka.edu.pl) jest dobrowolne a konsekwencją niewyrażenia zgody będzie brak
możliwości nadzoru nad procesem edukacyjnym Pani/Pana dziecka (w przypadku wyników w nauce i
frekwencji) oraz niezamieszczanie zdjęć (w przypadku wizerunku) Pani/Pana dziecka w celach
edukacyjnych, wychowawczych i informacyjnych promujących jego osiągnięcia i działalność Internatu.
Oświadczam, że: zapoznałam/łem się z powyższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych
osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kierownika i wychowawców Internatu
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce w celach statutowych i regulaminowych.

...................................................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)

