Radomsko, …………………
………………………………….
(imię i nazwisko ucznia)

………………………………….
(klasa)

Deklaracja dotycząca woli uczestnictwa pełnoletniego ucznia w zajęciach z religii
w roku szkolnym 2022/2023 i latach następnych.
Podstawa prawna: Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. (poz. 983) w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach „ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w
publicznych przedszkolach i szkołach”.

Oświadczam, że ja niżej podpisany (a)
………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko ucznia)
proszę zaznaczyć X w wybranym polu poniżej na potwierdzenie wyboru danej opcji





będę uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu „religia”
będę uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu „etyka”
nie będę uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu „religia” i „etyka”
……………………………………………………
czytelny podpis pełnoletniego ucznia

Oświadczam, że zapoznałe(a)m się z INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Feliksa Fabianiego w Radomsku.

……………………………………………………
czytelny podpis pełnoletniego ucznia
Uwaga: Deklaracja obowiązuje w roku szkolnym 2022/2023 i latach następnych. Wyrażenie woli uczestnictwa w lekcjach religii oznacza, że
zajęcia te stają się obowiązkowymi dla ucznia. Jednocześnie informujemy, że uczeń w dowolnym terminie może ponownie złożyć deklarację
woli uczęszczania na lekcje przez dziecko.

W przypadku wybrania opcji „nie będę uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu religia/etyka”
Radomsko, dnia ……………………………….
……………………………………………………………
(imię i nazwisko ucznia, klasa)
OŚWIADCZENIE RODZICA UCZNIA PEŁNOLETNIEGO
W związku z brakiem deklaracji woli uczestnictwa w zajęciach religii/etyki proszę o zwalnianie mojego syna/córki
………………………………………………………., ucznia/uczennicy klasy …………… z udziału w lekcji religii/etyki,
jeśli przypadają one na pierwszą bądź ostatnią godzinę lekcyjną w tygodniowym planie zajęć. Jednocześnie oświadczam, że
biorę pełną odpowiedzialność za moje dziecko w tym czasie.
……………………………………………………………….
(podpis rodzica pełnoletniego ucznia)

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku
Kontakt z Inspektorem ochrony danych: kontakt@iszd.pl
Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapisu dziecka na religię/etykę.
Przetwarzanie Pani/Pana/ dziecka danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z § 1 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych
przedszkolach i szkołach.
Dane będą przetwarzane i przechowywane do momentu zakończenia edukacji w placówce, chyba że zgoda zostanie odwołana
wcześniej, po zakończeniu celu przetwarzania dane zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami prawa.
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania
danych, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innych podmiotów za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane
osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

……………………………………………………
czytelny podpis pełnoletniego ucznia

