
Obchody Jubileuszu 95-lecia I LO im. T. Kościuszki
Formularz rejestracyjny

Formularz przeznaczony jest do rejestracji uczestników obchodów 95-lecia istnienia Szkoły.
Dane gromadzone są dla celów organizacji uroczystości i utworzenia "profilu absolwenta" Szkoły.
Podkreślamy, że uczestnikami obchodów są: absolwenci LO, LE i Gimnazjum.

Imię

Nazwisko

Nazwisko rodowe

kontaktowy adres e-mail

telefon kontaktowy

Wariant uczestnictwa (prosimy zaznaczyć jedną opcję)

  Jubileuszowy zestaw pamiątkowy - wariant I (publikacja, pamiątki, zaproszenie na dyskotekę – 50zł)

  Jubileuszowy zestaw pamiątkowy - wariant II (wariant I + ciepły posiłek po godz. 1800 – 60zł)

  Bal Absolwentów (wariant I + zaproszenie na bal - 150zł.)

  Bal Absolwentów - podwójne zaproszenie  (wariant I + 2 zaproszenia na bal – 250zł.)

Zgody
Zgadzam się  na  przetwarzanie  swoich  danych osobowych zawartych  w niniejszym formularzu  przez  I Liceum
Ogólnokształcące w Mysłowicach ul. Mickiewicza 6-8, będąca Administratorem Danych Osobowych, dla celów
organizacji obchodów 95-lecia istnienia szkoły. Jestem świadomy, iż moje dane będą wykorzystywane wyłącznie
w tym celu. Administrator danych Osobowych informuje również, iż dane podane w niniejszym formularzu podaje
się dobrowolnie. Zostałem/am poinformowany/a  o prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich kontroli
zgodnej z art. 32 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i prawie ich poprawiania poprzez bezpośredni kontakt
z I Liceum Ogólnokształcące w Mysłowicach ul. Mickiewicza 6-8.

…………………………………..
podpis

Zapoznałem  się  z  regulaminem  obchodów  95-lecia  istnienia  I  Liceum  Ogólnokształcącego  w Mysłowicach
i zgadzam się z  postanowieniami w nim zawartymi.

…………………………………..
podpis

Wyrażam  zgodę  na  przesyłanie  drogą  elektroniczną  informacji  związanych  z  organizacją  obchodów  95-lecia
istnienia I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach

…………………………………..
podpis



Profil absolwenta

Podane informacje pomogą nam w opracowaniu losów naszych Absolwentów. Wypełnienie tej części
nie jest obowiązkowe.

Ukończona szkoła:   LO  LE  Gimnazjum

Profil klasy: 

Rok ukończenia szkoły: 

Losy po ukończeniu szkoły

 praca

 szkoła policealna / pomaturalna

 studia

Rodzaj ukończonych studiów:

 humanistyczne

 techniczne

 medyczne

 ekonomiczne

 nauki ścisłe

 językowe

 prawo

 inne

Rodzina:

 panna /kawaler  Jestem w związku małżeńskim  inne

Liczba dzieci: 

Miejsce zamieszkania:  Mysłowice  inne

Miejsce pracy:  Mysłowice  inne


