
...............................................................    Koszalin, ................................................. 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

(nazwisko, imię rodziców/opiekunów:            
nazwisko, imię, adres) 

 

 

Dyrektor  

V Liceum Ogólnokształcącego 

im. Stanisława Lema  

w Koszalinie 

 

 

Prośba o zwolnienie z zajęd wychowania fizycznego 
 

 

Proszę o zwolnienie syna/córki ..................................................................................................................... 

ur. ........................................................................ w ................................................................................................................., 

ucznia/uczennicę klasy .......................................................... z zajęd wychowania fizycznego        

w okresie od .................................................. do ............................................... z powodu 

.......................................................................................................................................................................................................... . 

 

Załączam opinię lekarską. 

 

 

 

Z poważaniem, 

 

....................................... 
(podpis rodzica/opiekuna) 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH W V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

W KOSZALINIE 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE     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 (dalej: RODO), informuję, iż: 

 

Administrator danych: 

Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Koszalinie 

reprezentowanym przez Panią Dyrektor Bożenę Sobkowiak tel. +48 94 342 47 84, mail: sekretariat@vlokoszalin.pl 

 

Inspektor ochrony danych: 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, Panem Krystianem Koszowskim w V Liceum Ogólnokształcącym  im. 

Stanisława Lema w Koszalinie - email: iod@vlokoszalin.pl 

 

Cel przetwarzania danych , oraz podstawa prawna: 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania duplikatu legitymacji szkolne, na podstawie ustawy                                

o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361). 

 

Odbiorcy danych: 

Dane osobowe zawarte we wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej nie będą przekazywane żadnym 

odbiorcom danych. 

 

Przekazywanie danych do paostw trzeciego/organizacji międzynarodowej: 

Dane osobowe nie będą przekazywane do paostw trzeciego/organizacji międzynarodowych. 

 

Okres przechowywania danych osobowych: 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od kooca roku kalendarzowego,  w którym wpłynął wniosek. 

 

Prawo dostępu do danych osobowych: 

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotychczas narusza przepisy RODO: Biuro Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, email: kancelaria@uodo.gov.pl 

 

Konsekwencje nie podania danych osobowych:  

Podanie danych osobowych jest warunkiem wydania duplikatu legitymacji szkolnej, a ich nie podanie będzie 

skutkowało brakiem możliwości wydania duplikatu.  

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:  

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 


