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. 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)

