
 

 
 
 
 
 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA 

(PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 
 
 

1. Nazwisko i imiona ucznia: ……………………………………………………………….. 
 
2. PESEL:   
 
3. Obywatelstwo: …………………………….. 
 
4. Data urodzenia (dd-mm-rrrr):   
 
5. Miejsce urodzenia: …………………………………………………… 
 

6. Adres zamieszkania: 

ulica ………………………………………….nr domu ………….    nr mieszkania .………… 

kod pocztowy …………………………        miejscowość ……………………………. 

województwo …………………………        powiat ………………………… 

nr telefonu ………………………………………………………………………... 

 

7. Adres zameldowania (jeżeli jest inny niż zamieszkania) 

ulica ………………………………………….nr domu ………….    nr mieszkania .………… 

kod pocztowy …………………………        miejscowość ……………………………. 

województwo …………………………        powiat ………………………… 

nr telefonu ………………………………………………………………………... 

 

8. Urząd Dzielnicy / Miasta / Gminy właściwy dla zameldowania ucznia  

(proszę podać konkretną dzielnicę lub miejscowość) 

 

Urząd Dzielnicy / Miasta / Gminy*  w ……………………………………………… 
*niepotrzebne skreślić 

 

9. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów kandydata: 

matki/opiekuna…………………………………….                   

ojca/opiekuna…………………………. 

 

10. Kontakt telefoniczny do: 

matki/opiekuna: ………………………………………………………………………………..... 

ojca/opiekuna:……………………………………………………………………………………… 

 
11. Adres zamieszkania rodziców/opiekunów (podać, w przypadku, kiedy jest on inny niż 

kandydata) 
matki/opiekuna: ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
ojca/opiekuna: …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………….…………   ………………………………….. 

podpis rodziców / opiekunów prawnych    podpis kandydata 

 

           

  -   -     



 
 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZNIA 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, mojego dziecka 

……………………………………………………….. przez XXXV Liceum Ogólnokształcące z 

Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie w celu realizacji i 

dokumentowania procesu nauczania, prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i 

utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły, a także realizacji innych działań oświatowych, 

kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych, w szczególności poprzez zamieszczanie 

informacji na stronie internetowej oraz w pomieszczeniach XXXV Liceum Ogólnokształcące z 

Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa. 

 

 

…………………………….…………   ………………………………….. 

podpis rodziców / opiekunów prawnych    podpis kandydata 
  



 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

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 przetwarzanych w XXXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana 
dziecka jest Dyrektor.  

2. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji 
zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych 
i wychowawczych w placówce. 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 2 odbiorcą 
Pani/Pana danych osobowych będą:  
Ministerstwo Edukacji Narodowej,  
Urząd m.st. Warszawy,  
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie,  
Mazowiecki Kurator Oświaty.  

4. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres 
czasu wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentacji.  

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka 
przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich 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.  

6. 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.  

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 
osobowych w XXXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Bolesława Prusa o przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie 
będzie niemożność podjęcia nauki lub jej kontynuowania w XXXV Liceum 
Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa.  

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

 
Administrator Danych  

XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Bolesława Prusa 

 
 
 
Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami  
 

…………………………….…………   ………………………………….. 

podpis rodziców / opiekunów prawnych    podpis kandydata 

 
 


