
 

Kwestionariusz osobowy 

 

KLASA  II język obcy  
 

NAZWISKO IMIĘ DRUGIE IMIĘ 

   

DATA URODZENIA  MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO 

   
 

PESEL            
 
 

Dla osób niebędących obywatelami Polski 

nazwa dokumentu, seria, nr  
status prawny  

 
 

Opiekunowie prawni/rodzice 

imię i nazwisko 

matki 
/opiekuna prawnego 

 
telefon: 

e-mail: 

imię i nazwisko 

ojca 
/opiekuna prawnego 

 
telefon: 

e-mail: 
 
 

Adres zamieszkania ucznia 

ulica nr domu nr mieszkania 

   
dzielnica/gmina kod pocztowy miejscowość 

   
 

Adres zameldowania ucznia (jeśli inny niż zamieszkania) 

ulica nr domu nr mieszkania 

   
dzielnica/gmina kod pocztowy miejscowość 

   
 
 

      

Deklaruję udział mojego dziecka w zajęciach (prosimy zaznaczyć dokonany wybór) 

religii etyki 

Deklaruję udział mojego dziecka w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie* 

TAK NIE 
 

Potwierdzamy wiarygodność danych i zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia szkoły 

o zmianach w powyższych danych. 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez szkołę danych osobowych zawartych 

w kwestionariuszu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

(Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z załączonymi Klauzulami informacyjnymi. 
 

 

Data ………………………………………………………….…………    ……….………………………………………………………………………………… 
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

……………………………………….………………………………………………… 
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (ogólna) 
 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – 

zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:  

1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana córki/syna przetwarzanych w CXIX Liceum Ogólnokształcącym 

im. Jacka Kuronia w Warszawie, ul. Złota 58 jest Dyrektor Szkoły. 

2. Administrator Danych Osobowych w CXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Jacka Kuronia w Warszawie 

przetwarza dane osobowe Pani/Pana córki/syna na podstawie art. 6 ust.1 lit.a Rozporządzenia. 

3. Dane osobowe Pani/Pana córki/syna przetwarzane będą w celach związanych z działalnością statutową Szkoły 

(w szczególności w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 

z 2017 r., poz., 59)); 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki córki/syna w CXIX Liceum Ogólnokształcącym 

im. Jacka Kuronia w Warszawie  

5. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana córki/syna będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana córki/syna przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do 

treści danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do 

wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia, 

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

momencie, bez 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 danych osobowych w CXIX Liceum 

Ogólnokształcącym im. Jacka Kuronia w Warszawie przy ul. Złotej 58 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

11. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem mailowym: 

iod@dbfo-wola.waw.pl 

 

Zapoznałam się/Zapoznałem się: 

 

Data ………………………………………………………….…………    ……….………………………………………………………………………………… 
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

……………………………………….………………………………………………… 

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki do Kwestionariusza osobowego Kandydata: 

1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego ucznia. 

2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ucznia niepełnoletniego.  

3. Klauzula - wizerunek ucznia niepełnoletniego.  
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