
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA 

Szkoła Podstawowa nr 371 im. Sandro Pertiniego 

 
Nr ewidencyjny ucznia: 

 

…………………………. 

Data przyjęcia: 

 

…………………….…… 

Przyjęty do klasy:  

 

………………….…………….. 

 

Język I: ……..……….……..…. 

 

Język II: ……………….……… 

Data zmiany szkoły: 

 

…………………………….…..……….. 

 

Nowa szkoła: 

 

………………………..……………..… 

Wypełnia 

szkoła 

1. Dane osobowe ucznia 

 Nazwisko i imiona ............................................................................................................................................................... 

 

 Data i miejsce urodzenia ................................................................................ województwo ……………………………. 

 

PESEL ………………………………………………………   Obywatelstwo .................................................................... 

2. Dane kontaktowe ucznia 

Adres zamieszkania 

Kod pocztowy: ……………………………….. Miejscowość …………..…………………………………………………. 

Ulica, nr domu mieszkania ………………………………………………………………………………………………….. 

Dzielnica  lub Gmina ………………………………………….. powiat (jeśli spoza Warszawy) ………………………………. 

Adres zameldowania (jeśli inny niż zamieszkania) 

Kod pocztowy: ……………………………….. Miejscowość …………..…………………………………………….……. 

Ulica, nr domu mieszkania ………………………………………………………………………………………………….. 

Dzielnica  lub Gmina ………………………………………….. powiat (jeśli spoza Warszawy) ………………………………. 

Telefon domowy: ………………..…………………………….. 

3. Szkoła rejonowa wg miejsca zameldowania …………………………………………………………………………… 

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

4. Informacje o rodzicach / prawnych opiekunach 

Imię i nazwisko matki: ………………………………………………………………………………………………………. 

Adres (jeśli inny niż kandydata) ………………………………………………………………………………………………...……………………… 

Telefon: ……………………………………… 

Imię i nazwisko ojca: …………………………………………………………………………………………………………. 

Adres (jeśli inny niż kandydata) ………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Telefon: ……………………………………… 

4. Oświadczam własnoręcznym podpisem, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 ......................................................                                 ……………………………………. 
                /data i podpis ojca – opiekuna prawnego/                                  /data i podpis matki – opiekuna prawnego/  



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół nr 59 z siedzibą przy ul. Jana 

III Sobieskiego 68, 02-930 Warszawa, tel. 22 842 47 92, email: zs59@edu.um.warszawa.pl. 

2) W sprawach ochrony swoich danych osobowych proszę o kontakt z Panem Leszkiem Świątkiem - 

Inspektorem Ochrony Danych Zespołu Szkół nr 59 w Warszawie, tel. 723 243 682, 

email: Iswiatek.ido@dbfomokotow.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych w związku z obowiązkiem kontroli spełniania obowiązku szkolnego wynikającym z art.41 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm) i art. 6 ust. 1 lit. 

c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm). 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14grudnia2016 r. -Prawo oświatowe (Dz.U. 

z 2017 r., poz. 59 z późn. zm). 

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku 

wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.z2017 r., poz. 59 z późn. zm).  

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

oraz prawo do przenoszenia danych. 

8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania danych. 

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych obowiązują od dnia 25.05.2018 r. 

 

 

 

Zapoznałam / zapoznałem się: 

…………………………………………………… 
/imię i nazwisko matki, data i podpis/ 

…………………………………………………… 
/imię i nazwisko ojca, data i podpis/ 

 

 

 
 


