
                                       

BURSA MIĘDZYSZKOLNA 

PRZY ZSUiS W JAŚLE 
                                                            38- 200 Jasło, ul. Staszica 30 a, tel/fax: 13 446 29 09 

                                                                 e-mail: bursy@pronet.jaslo.pl    www.bursy.pronet.jaslo.pl   
  

    

 
 

…………………………………………. 
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 
 

 

…………………………………………… 
Miejsce zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna 
 

 

…………………………………………… 
Miejsce zameldowania stałego rodzica/opiekuna prawnego 
 

 

…………………………………………… 
Telefon kontaktowy 
 

 

…………………………………………… 
Adres mailowy 

 

DEKLARACJA DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

 

o kontynuacji korzystania z pobytu w Bursie Międzyszkolnej przy Zespole 

Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle 

w roku szkolnym 2020/2021* 

 

 

Oświadczam, że ………………………….. zamierzam w roku szkolnym 2020/2021 
(imię i nazwisko kandydata) 

 

kontynuować naukę w ………………..............w klasie…... i jednocześnie deklaruję 
(nazwa szkoły) 

 

mój pobyt w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle w roku szkolnym 2020/2021. 

 

 

        ..………………………………… 
          (data, podpis) 

 

 

 

 

*  dotyczy tylko osób korzystających z pobytu w Bursie Międzyszkolnej w roku szkolnym 2019/2020 

 

 
 

Jasło, dn.  …………..  
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ZGODA NA PUBLIKACJĘ  

DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 

na publikację moich danych osobowych i wizerunku 

................................................................ – ucznia klasy ....................... 
(imię i nazwisko ucznia) 

 

 

........................................................ 
(podpis pełnoletniego wychowanka) 

*niepotrzebne skreślić 

 

UWAGA: Zgoda obowiązuje w okresie pobytu w Bursie lub do jej odwołania. Wychowanek pełnoletni ma prawo  

do samodzielnego złożenia oświadczenia. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle z siedzibą 

w Jaśle, ul. Staszica 30 b. 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych osobiście lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod.edu@powiat.jaslo.pl. 

3. Zgoda jest dobrowolna, ale jeżeli ją wyrazisz dane przetwarzane będą bezpłatnie w związku działalnością informacyjną i 

promocyjną Bursy. 

4. Zakres danych, które mogą być przetwarzane na podstawie niniejszej zgody to: imię, nazwisko, klasa, informacje  

o osiągnięciach, o udziale w konkursach, wycieczkach, uroczystościach i imprezach, zajęciach oraz wizerunek. 

5. Dane mogą być umieszczane w wydawanych przez szkołę publikacjach, kronice, na gazetkach, w materiałach 

promocyjnych oraz na stronie internetowej i fanpagu Bursy na Facebooku.  

6. Dane przetwarzane będę bezterminowo (nie planuje się usuwania danych). 

7. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. W przypadku umieszczenia danych na fanpagu będą one przechowywane 

na serwerze Facebooka. 

8. Przysługuje Ci prawo do wglądu w przetwarzane dane, do ich poprawiania oraz uzupełniania. W dowolnym momencie 

możesz też wycofać niniejszą zgodę, ale nie wpłynie to na prawidłowość przetwarzania danych w czasie 

jej obowiązywania.  

9. Jeżeli stwierdzisz, że przetwarzanie danych osobowych w Bursie Międzyszkolnej ZSUiS w Jaśle narusza obowiązujące 

przepisy prawa przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w Bursie Międzyszkolnej ZSUiS w Jaśle znajdziesz na stronie 

internetowej zsuisjaslo.nets.pl w zakładce RODO . 

........................................................ 
(podpis pełnoletniego wychowanka) 
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