
Karta zgłoszenia 

   udziału w Zjeździe Absolwentów z okazji 80-lecia  

    I  Liceum Ogólnokształcącego im Marii Skłodowskiej - Curie w Hajnówce 

 

1. Nazwisko………………………………………………………………………………. 

2. Imię…………………………………………………………………………………...... 

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

4. Klasa ……… wychowawca klasy …………………………………………………... 

5. Adres zamieszkania………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

6. Telefon………………………… e-Mail………………………………………………. 

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

8. Forma uczestnictwa w Zjeździe Absolwentów  

 Udział w uroczystościach oficjalnych:     

a) Uroczysta gala 

b) Poczęstunek 

c) Spotkanie absolwentów w szkole 

d) Pakiet absolwenta: pamiątki zjazdowe  

Koszt uczestnictwa: 50 zł 

 

 Dodatkowo udział w Balu Absolwenta w Hajnówce   Tak / Nie 
                                                                (proszę zaznaczyć właściwe)  
(liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)  

Opłata dodatkowa za udział w balu: 130 zł. 

 

Kartę zgłoszenia prosimy dostarczyć do 15 sierpnia 2019 r.: 

 pocztą na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących 

ul. Piłsudskiego 7, 17-200 Hajnówka 

 e-mailem: sekretariat@zsohajnowka.pl 

 faksem:  856822780 

 osobiście do sekretariatu szkoły 

 

Potwierdzeniem udziału jest dokonanie wpłaty do 15 sierpnia 2019r. Na konto :  

Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących ul. Piłsudskiego 7,  

17-200 Hajnówka nr konta: 06 8071 0006 0000 0273 2000 0020 

 Tytuł przelewu: Zjazd Absolwentów, imię i nazwisko 

 

Więcej informacji : w  sekretariacie pod numerem telefonu  856822780 

strona szkoły: https://zsohajnowka.pl         e-mail:  sekretariat@zsohajnowka.pl  

(w tytule wiadomości prosimy o wpis : Zjazd 2019 – imię i nazwisko). 

 

 

……………………… 
(    Data i podpis   ) 
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Klauzula informacyjna 
 

W związku z realizacją wymogów 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”) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest  Zespół Szkół Ogólnokształcących (adres: ul. Piłsudskiego 7  

17-200 Hajnówka) reprezentowany przez Dyrektora. 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych iod@zsohajnowka.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzane będą w celu zorganizowania  

Zjazdu Absolwentów dnia 19.10.2019r.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym archiwalnych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6.1 lit. a) ww. rozporządzenia.  

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia:  

a. prawo dostępu do danych osobowych;  

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;  

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;  

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.  

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 

sprawach ochrony danych osobowych.  

        Zapoznałam(em) się 

 
(data i podpis)………………………………………………………….. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w 
Zjeździe Absolwentów organizowanym przez ZSO w Hajnówce. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie 
zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w zjeździe. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

     (data i podpis)………………………………………………………….. 

 
Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie mojego wizerunku na stronie internetowej szkoły( https://zsohajnowka.pl) 
i materiałów promocyjnych w ramach Zjazdu Absolwentów  organizowanego przez ZSO w Hajnówce zgodnie z 
art 81ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2018r poz. 880) 

 
               (data i podpis)………………………………………………………….. 
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