
 

 

LIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Janusza Kusocińskiego 

01 - 952 Warszawa, ul. S. B. Lindego 20 
tel. (22) 834 21 57 wew. 16, 

sekretariat dyrektora (22) 834 21 57 wew. 10 
www.kusy.edu.pl;  e-mail: sekretariatucznia@kusy.edu.pl 

 
 

DANE  OSOBOWE UCZNIA 

 
 

1. Nazwisko i pierwsze imię   ......................................                                       . 

2. Drugie imię…………………………………………….  

3. Data urodzenia  .....................................................  Miejsce urodzenia.....................................................      

 

4. Województwo  ....................................................... 

 

5. PESEL  ................................................................. 

 

6. Obywatelstwo……………………………………......      Status ucznia……………………………………………. 
                  Dotyczy cudzoziemców  

7. Adres zamieszkania ucznia 8.   Adres zameldowania ucznia (inny niż adres 

                                                                                            zamieszkania) 

ulica …………………………………..………………. ………………….………………………….………..… 

Kod pocztowy: ……………………….……………… ………………………………………………………… 

Miejscowość: ………………………………………… ………………………………………………………… 

Dzielnica ………………………….………………….. ………………………………………………………… 

Gmina ………………………………………………… ………………………………………………………… 

Województwo: ……………………………………….. ……………….………………………………………... 

DANE  O  RODZICACH  UCZNIA 

 
1. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych)  ............................................................................................... 
 

………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
 
2. Adres zamieszkania rodziców (opiekunów prawnych) ucznia  …….......................................................................... 
 
 .................................................................................................................................................................................. 
 
3. Numery telefonów rodziców (opiekunów prawnych): 
 
 Mama …………………………………….  adres e-mail ...................................................................................... 
 
 Tata ……………………………………....  adres e-mail ...................................................................................... 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez Administratora danych – LIX 
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i art. 
9 ust. 2 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 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), w celu przyjęcia dziecka 
do szkoły oraz w celu realizacji dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły na podstawie przepisów 
prawa oświatowego. Z pełną treścią klauzuli informacyjnej mogą Państwo zapoznać się na stronie www 
administratora (www.kusy.edu.pl -zakładka rekrutacja 2020/2021 -pliki do pobrania – klauzula informacyjna RODO). 
 

 

……………….…………………………………….……… 

Data i podpisy rodziców/prawnych opiekunów 

http://www.kusy.edu.pl/


 

 

Wyrażam zgodę na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej oraz jego udział w wycieczkach, zawodach, obozach 
sportowych, akcjach organizowanych przez szkołę dotyczących edukacji i wychowania. Przyjmuję do wiadomości, 
że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów 
i szkół mistrzostwa sportowego §12 „w przypadku opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, lub 
opinii lekarza, uzasadniającej brak możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego, uczeń przechodzi 
od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych” 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 671). 
 

…….………….……………………………………………. 

Data i podpisy rodziców/prawnych opiekunów 

 
 

Oświadczam, że zapoznałem się ze Statutem LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego 

im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie, ul. S.B. Lindego 20 

 
……………….…………………………………….……… 

Data i podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 
 
 

Informuję, że syn/córka będzie uczęszczał/a na zajęcia z (odpowiednie podkreślić): 

 religii 

 etyki 

 nie będzie uczęszczał/a na religię i etykę. 
 

...................................................................          .............................................................................................. 
Podpis ucznia                Podpisy rodziców (prawnych opiekunów) 

 

 

ZEZWOLENIE (ZGODA) NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 
 

 Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. 2018, poz. 1191) oraz art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 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 – RODO Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r) na rozpowszechnianie wizerunku mojego 
dziecka w formie tradycyjnej i elektronicznej wraz z danymi identyfikującymi (imię i nazwisko): 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko dziecka 

przez LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. J. Kusocińskiego w Warszawie, ul. S. B. Lindego 
20, w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, związanych z realizowanymi przez Szkołę 
zadaniami. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji jak: 

1) udostępnianie na stronie internetowej szkoły - zezwalam/ nie zezwalam* 

2) udostępnianie na stronie facebook1 szkoły - zezwalam/ nie zezwalam* 

3) zamieszczanie w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, broszurach, gazetkach, 

na tablicach ogłoszeń, w związku z udziałem w konkursach i innych formach aktywności kulturalno-oświatowej 

- zezwalam/ nie zezwalam* 

4) dopuszczam możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jago kadrowanie i kompozycję. 

Wizerunek może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami przez okres edukacji w szkole oraz 
w okresie do 10 lat od zakończenia edukacji. 
 

*niepotrzebne skreślić 
__________________________________________________ 
1 https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/update - deklarujący zapewnia administratora o znajomości regulaminu i zasad korzystania 
z portalu facebook 
 

 

………………………………………              …………………………………………………… 
(miejscowość, data)                            data i podpisy rodziców/prawnych opiekunów 

https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/update

