KWESTIONARIUSZ OSOBOWY I ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
…………….….........................................................................………..…………….
(imię i nazwisko ucznia,klasa-czytelnie)

DANE UCZNIA
Nazwisko

Imię/imiona

Data
urodzenia

Miejsce
urodzenia

PESEL
ADRES ZAMIESZKANIA

ADRES ZAMELDOWANIA (jeśli inny niż zamieszkania)

Województwo

Województwo

Ulica

Nr domu/
mieszkania

Gmina

Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Nr domu/
mieszkania

DANE TELEADRESOWE UCZNIA
Telefon
komórkowy

Nr domu/
mieszkania

Adres e-mail

DANE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Nazwisko

Imię/imiona

ADRES ZAMIESZKANIA

ADRES ZAMELDOWANIA (jeśli inny niż zamieszkania)

Województwo

Województwo

Ulica

Nr domu/
mieszkania

Gmina

Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Nr domu/
mieszkania

DANE TELEADRESOWE UCZNIA
Telefon
dom/komórka

Nr domu/
mieszkania

Adres e-mail

DANE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Nazwisko

Imię/imiona

ADRES ZAMIESZKANIA

ADRES ZAMELDOWANIA (jeśli inny niż zamieszkania)

Województwo

Województwo

Ulica

Nr domu/
mieszkania

Gmina

Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Nr domu/
mieszkania

DANE TELEADRESOWE UCZNIA
Telefon
dom/komórka

Adres e-mail

Nr domu/
mieszkania

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych oraz ich udostępnienie w niżej podanym celu i zakresie.
Zakres danych:
a) DANE OSOBOWE, DANE TELEADRESOWE, ADRES ZAMIESZKANIA I ADRES ZAMELDOWANIA
UCZNIA zawarte w powyższej tabeli;
b) DANE OSOBOWE, DANE TELEADRESOWE, ADRES ZAMIESZKANIA I ADRES ZAMELDOWANIA
MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ zawarte w powyższej tabeli;
c) DANE OSOBOWE, DANE TELEADRESOWE, ADRES ZAMIESZKANIA I ADRES ZAMELDOWANIA
OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO zawarte w powyższej tabeli.
Cel przetwarzania:
Dane przetwarzane będą w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej Szkoły (Liceum
Ogólnokształcącego Nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu), m.in. w związku z: prowadzeniem dokumentacji
przebiegu nauczania, przeprowadzaniem diagnoz i egzaminów zewnętrznych (w tym egzaminu maturalnego),
organizacją i przeprowadzaniem konkursów i imprez szkolnych i międzyszkolnych, organizacją wycieczek szkolnych,
utrzymywaniem kontaktów z rodzicami lub prawnymi opiekunami.
Dane osobowe ucznia wykorzystywane mogą być również po zakończeniu nauki w celach statystycznych
i archiwalnych.
Dane osobowe udostępniane będą upoważnionym osobom i instytucjom (m.in. nauczycielom, pracownikom
administracji). W szczególności dane takie jak imię i nazwisko ucznia, klasa do której uczęszcza zamieszczane m.in.
na stronie internetowej szkoły oraz tablicach ściennych i folderach szkolnych dostępne będą dla wszystkich.
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oświadczam, że zostałem(am)
poinformowany, iż:
1) Administratorem Danych Osobowych jest dyrektor szkoły:
Danuta Daszkiewicz-Ordyłowska
Liceum Ogólnokształcące Nr XII im. Bolesława Chrobrego
53-605 Wrocław pl. Orląt Lwowskich 2a
2) dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym wyżej celem,
3) dane będą udostępniane wyłącznie upoważnionym odbiorcom,
4) przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania,
5) dane podaję dobrowolnie.
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZNIA
Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na rejestrowanie mojego wizerunku (wizerunku mojego dziecka)
podczas zajęć, konkursów, imprez, wycieczek i uroczystości szkolnych oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez
umieszczanie zdjęć na stronie internetowej Szkoły oraz tablicach ściennych i folderach szkolnych do celów
informacyjnych, marketingowych i promocji Szkoły.
* niepotrzebne skreślić

Podstawa prawna:
1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: DzU 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.);
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: DzU 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.Urz. UE.L nr 119,
str. 1) - art. 6, art. 13, art. 14, art. 15, art. 24, art. 35.

…………………………………………
( data)

…………………………………………
( data)

…………………………………………
( data)

……….…………………………………
(czytelny podpis matki lub opiekunki prawne)

……….…………………………………
(czytelny podpis ojca lub opiekuna prawnego)

……….…………………………………
(czytelny podpis pełnoletniego ucznia)

