
Płońsk, dnia ………………….2022 roku 

 

 

……………………………………………………….. 
Imię i nazwisko 

……………………………………………………….. 
Nazwisko panieńskie 

……………………………………………………….. 
Adres 

……………………………………………………….. 
Rok ukończenia szkoły 

……………………………………………………….. 
Adres email 

 

 

D E K L A R A C J A 

 

Deklaruję wzięcie udziału w X Zjeździe Absolwentów i Wychowanków 

Gimnazjum i Liceum w Płońsku, mającym odbyć się w dniach 23–25 września 2022 

roku.  

W związku z tym informuję, że na Zjazd przybędę w dniu…………….……………….. 

około godziny…………………….……………… 

Ponadto proszę o zakwaterowanie w internacie I Liceum Ogólnokształcącego  

im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku w dniach…………………………………………………………….. 

Deklaruję wpłatę finansową: 

 Kwotę 350,00 zł za udział w zjeździe, obiedzie i balu* 

 Kwotę 150,00 zł za udział w zjeździe i obiedzie* 

 

 

………………………………………. 

                                                                                                                    podpis     

*odpowiednie zaznaczyć krzyżykiem                                

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU  ZGODY NA PRZETWARZANIE  

DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku ze zgłoszeniem mojego uczestnictwa w X Zjeździe Absolwentów wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w Zjeździe Absolwentów organizowanym 

przez I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku,  zgodnie z Rozporządzeniem 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) - Dz. Urz. UE L Nr 119 z  04.05.2016.  Jednocześnie 

oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a także, że 

wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody 

przed jej wycofaniem. 

 ..…………………………………………….. 

     (data, podpis Uczestnika Zjazdu) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA   

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony danych 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 osobowych zwane RODO)- (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w 
Płońsku,  ul. Płocka 56, 09-100 Płońsk. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod 
mailem:  dyrekcja@loplonsk.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Ewelinę Losz, z którym można się skontaktować 
pod adresem mailowym: kancelaria@legallex.pl. 

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji X Zjazdu Absolwentów Szkoły na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe w postaci Państwa zgody na rozpowszechnianie wizerunku będą 
przetwarzane wyłącznie w celu budowania pozytywnej promocji szkoły w przestrzeni publicznej. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 
konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.  

5. Państwa Dane mogą zostać opublikowane m.in. w publikacjach na stronach internetowych i  materiałach 
promocyjnych Administratora. 

6. Każdemu z Państwa przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,  bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również 
dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
przenoszenia danych. 

7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator  narusza przepisy 
dotyczące ochrony danych osobowych. 

8.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w deklaracji zgłoszenia jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
uczestnictwa w Zjeździe Absolwentów. Zgoda na rozpowszechnianie Państwa wizerunku jest dobrowolna. 

9. Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem  danych osobowych nie podlega Pani/ Pan 
decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,   
o czym stanowi art. 22 RODO. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych: 

 

..…………………………………………….. 
 (data, podpis Uczestnika Zjazdu)                                                 

mailto:kancelaria@legallex.pl

