
wypełnia  SEKRETARIAT 

 

nr w księdze uczniów ………. str ….… 

 

 

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   

im. Tadeusza Reytana w Warszawie 

        
 

KWESTIONARIUSZ  OSOBOWY UCZNIA  
(dane osobowe zgodne z metryką urodzenia) - PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE - 

 

 

I. DANE UCZNIA 

  

nazwisko: ………………………………… imię (imiona): ……..…..………….….…… kl. ……. 

 

data urodzenia: …………………………….…....  miejsce urodzenia: ………..….……..…..……. 

 

PESEL: ................................................................  obywatelstwo ……………….………………... 

 

nr tel. do ucznia: …………………………..……. e-mail ucznia: ………….…………………..…. 

 

 

 adres zamieszkania adres zameldowania 
(proszę podać jeżeli jest inny niż zamieszkania) 

miejscowość    

ulica i nr 

domu/mieszkania  

  

kod pocztowy         

i poczta  

  

dzielnica/gmina    

powiat   

województwo    

          

II. DANE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW  

 

 Matka Ojciec 

imię i nazwisko    

nr telefonu   

adres 

zamieszkania  

  

adres e-mail    

 

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 

 

 
 

 Warszawa, dnia ……………………….                                                   …………………………                               

                                                                                                                                                                                                    podpis rodzica (prawnego opiekuna) 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

          Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych, zgodnie i na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z przyjęciem dziecka do VI Liceum 

Ogólnokształcącego    im. Tadeusza Reytana z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorska 30/32 

(zwanego dalej Szkołą),  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego 

dziecka  

 

.……………………………………………………….……. kl. ……….. przez Szkołę   
                                                 (imię i nazwisko ucznia)  
w celu: podawane dane osobowe zbierane i przetwarzane są wyłącznie do realizacji celów i 

wypełnienia obowiązków i realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych 

i  wychowawczych oraz  w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku szkoły i jej promocji w 

Szkole 

 w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, oraz imiona i 

nazwisko, nr PESEL, miejsce urodzenia mojego dziecka oraz danych podanych w zgłoszeniu o 

przyjęcie do Szkoły i niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z Ustawy Prawo 

Oświatowe. 

 

W przypadku zmiany danych kontaktowych zobowiązuję się do przekazania aktualnych danych. 

 

 

Warszawa, dnia …………………                                                                  …..…………………...  
                                                                                                                                                       (podpis) 

 

 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez VI Liceum Ogólnokształcące  im. T. Reytana z 

siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorska 30/32,  danych osobowych mojego dziecka w postaci jego 

wizerunku utrwalonego podczas: konkursów i różnych uroczystości szkolnych, w celu 

umieszczenia zdjęć w gazetce szkolnej, na stronie internetowej szkoły lub w gablotach 

informacyjnych w budynku szkoły przez cały okres pobytu mojego dziecka w Szkole. 

 

 

Warszawa, dnia …………………                                                                …..…………………...  
                                                                                                                              (podpis) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



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 

95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) — zwanego dalej 

Rozporządzeniem, informuję, iż : 

1. Administratorem Państwa/uczniów danych osobowych przetwarzanych  w VI Liceum 

Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana, ul. Wiktorska 30/32, 02-587 Warszawa jest 

Małgorzata Tudek – Dyrektor Szkoły, adres e-mail: dyrektor@reytan.edu.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych osobowych  VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 

Reytana  w Warszawie jest Pan Stanisław Rudowski,  adres e-mail:  

srudowski.iod@dbfomokotow.pl 

3. Administrator danych osobowych — dyrektor szkoły – przetwarza Państwa/uczniów dane 

osobowe  na podstawie pełnomocnictwa nr GP-OR.0052.3291.2018 z dnia 16.08.2018 r. 

4. Państwa/uczniów dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków 

wynikających z przepisów prawa. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcą Państwa/ 

uczniów danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych podpisanych umów przetwarzają dane 

osobowe, dla których Administratorem jest VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 

Reytana w Warszawie.  

6.    Państwa/uczniów dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu.  

7.    W związku z przetwarzaniem Państwa/uczniów danych osobowych przysługuje   

        Państwu/uczniom 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. 

8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1   

       lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje    

       Państwu/uczniowi  prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na  

       zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z    

       obowiązującym prawem. Dla celów ewidencyjnych, wycofanie zgody należy dokonać  

       drogą pisemną lub elektroniczną. 

9.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych  

      osobowych w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana  przysługuje  

      Państwu/uczniowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach  

      ochrony danych osobowych. 

10.  Podanie przez ucznia lub jego prawnego opiekuna danych osobowych nie jest obowiązkowe,  

       jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację obowiązku nauki przez   ucznia oraz  

       realizację celów wymienionych w pkt. 4. 

11.  Państwa/uczniów dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą  

       profilowane. 
 


