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Kwestionariusz osobowy kandydata I LO im. Wacława Nałkowskiego w roku szkolnym 2021/2022
UCZEŃ

Imię i nazwisko
Klasa
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Adres zamieszkania
Kwestionariusz wyboru drugiego języka obcego i uczestnictwa w zajęciach religii/etyki
Postaw krzyżyk w miejscu wyboru:
j. niemiecki
j. francuski
j. włoski
j. rosyjski
inny język (spośród powyższych) w przypadku nieutworzenia grupy ………………………………………………………….……...
religia

etyka

MATKA

(OPIEKUN PRAWNY 1)

Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres zamieszkania
Adres zameldowania
Adres e-mail
podany adres e-mail zostanie związany z kontem rodzica w systemie dziennika elektronicznego

OJCIEC

(OPIEKUN PRAWNY 2)

Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres zamieszkania
Adres zameldowania
Adres e-mail
podany adres e-mail zostanie związany z kontem rodzica w systemie dziennika elektronicznego
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OŚWIADCZENIE
1. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją
i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez
kierownika lub opiekuna w czasie trwania wycieczki.
2. Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczkach
szkolnych, których program i regulamin poznam.
3. Deklaruję pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie
trwania wycieczek szkolnych.
4. Wyrażam zgodę na samodzielne stawianie się na zbiórki i powrót do domu mojego dziecka
w przypadku zajęć organizowanych poza szkołą na terenie miasta Wołomin.

Potwierdzam aktualność powyższych danych. W przypadku zmiany podanych szkole danych
kontaktowych, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania szkoły o aktualnych danych.

……………………..……………………………
(data)

………………………………………………………………………
(podpisy rodziców, prawnych opiekunów)

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
1. Administratorem danych osobowych jest: I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego, 05-200
Wołomin, ul. Sasina 33 , sekretarit@1lo.wolomin.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem aleksander.jaszczolt@gmail.com
3. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami Prawa oświatowego
(Dz.U. 2018 poz. 996 ze zm.), w tym w szczególności Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U.
2017 poz. 1646).
4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności szkoły, w tym w celu umożliwienia korzystania
z systemu dziennika elektronicznego.
5. Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące dla szkoły usługi wspierające jej statutową działalność, które
przetwarzają dane w imieniu szkoły jako ich administratora. Przykładem takiego podmiotu jest dostawca systemu
dziennika elektronicznego.
6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7. Dane będą przetwarzane do czasu uczęszczania ucznia do szkoły, a następnie przez okres archiwizowania danych
dzienników lekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi w szkole regulacjami dotyczącymi archiwizacji (5 lat od
zakończenia roku szkolnego, w którym uczeń opuścił szkołę).
8. Podanie danych jest obowiązkowe, obowiązek ten wynika z przepisu §8 ust 2 Rozporządzenia MEN z dnia 25
sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1646).
9. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. do ograniczenia przetwarzania danych,
d. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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