
                                                                                        
 
                                                                                                                                   

…….……………………………………………     ……………………………………….. 
            (Imię i nazwisko dziecka)                                                                                          (miejscowośd, data) 
                                                                                                                                      
………………………………………………………………   

               (adres zamieszkania) 
 

.…………………………………………………………… 
                     (kod pocztowy) 

 
……………………………………………………………… 
      (numer telefonu rodzica/prawnego opiekuna) 

 

OŚWIADCZENIE 

1. Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na podejmowanie przez dyrektora i wychowawców Bursy 

Szkolnej Nr 1 w Radomiu wszelkich działao mających na celu zapewnienie bezpieczeostwa mojemu 

dziecka w placówce (m.in. wezwanie pogotowia, skierowanie dziecka do szpitala na obserwację 

w razie zaistniałej potrzeby, kontakty z Policją w razie konieczności oraz sprawdzenia stanu 

trzeźwości).  

 

2. Ja, niżej podpisany/a przyjmuje całkowitą odpowiedzialnośd za powierzony mojemu dziecku sprzęt 

w pokoju oraz wyposażenie, które w nim się znajduje. Jednocześnie zobowiązuje się pokryd koszty 

związane z jego naprawą lub ponowną adaptacją w przypadku wyrządzenia jakiejkolwiek szkody, 

zniszczenia mienia. 

 

3. Zobowiązuje się do uiszczenia wszelkich płatności związanych z pobytem mojego dziecka w bursie  

do 5 dnia każdego miesiąca (w uzasadnionym przypadkach na podstawie pisma skierowanego do 

dyrektora bursy powyżej 5 dnia każdego miesiąca). 

 

4. Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na samodzielne poruszanie się mojego dziecka po mieście 

po wcześniejszym uzgodnieniu tego fakty z wychowawcą. 

 

5. Oświadczam że moje dziecko nie ma żadnych przeciwskazao zdrowotnych do zamieszkania w bursie. 

 

Informacyjna karta zdrowia ucznia  

    Problemy zdrowotne, zażywane leki 

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

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

   Dodatkowe zalecenia i wskazówki od rodziców 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

6. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych mojego 

dziecka……………………………………………………………………….../moich danych osobowych wizerunkowych 

do celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora  w przestrzeni publicznej i w mediach 

(strona internetowa, facebook, gabloty, wystawy itp.)  

7. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 

1) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadao dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuoczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, na podstawie Art. 

6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

2) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy 

3) administratorem Paostwa danych osobowych jest Bursa Szkolna Nr 1 w Radomiu ul. Kościuszki 5 

4) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 

5) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@bursaradom.edu.pl należy pamiętad, iż powyższe 

dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem 

danych osobowych.  

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,   

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

 

 

………………………………………………………………….                                       ……………………………….          
              (data i podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka)                                  (podpis ucznia)       
 
 
 
 
 
 
 


