NR EWIDENCYJNY ucznia…………………………. (wypełnia szkoła)
Klasa ……………… profil……………................................................................................................

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA
IMIĘ

DATA URODZENIA

(wypełnij drukowanymi literami, dane zgodne z metryką urodzenia)

DRUGIE IMIĘ

NAZWISKO

MIEJSCE URODZENIA

OBYWATELSTWO

PESEL
Dla osób niebędących obywatelami Polski:

Status prawny…………………………………………………………………………….…………………………….
Seria i nr dokumentu ze zdjęciem……………………………………………………..............…………………….
OPIEKUNOWIE PRAWNI:
Imię i nazwisko matki
(opiekuna prawnego)

Tel:

Imię i nazwisko ojca
(opiekuna prawnego)

Tel:

ADRES ZAMIESZKANIA:
kod pocztowy,
miejscowość, województwo,
powiat, gmina dzielnica,
ulica, numer domu/mieszk.
Miejsce zamieszkania
(zaznacz znakiem x):

miasto do 5 tys.
mieszkańców

wieś

miasto powyżej 5 tys.
mieszkańców

,
ADRES ZAMELDOWANIA (wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania):
kod pocztowy,
miejscowość, województwo,
powiat, gmina dzielnica,
ulica, numer

Miejsce zamieszkania
(zaznacz znakiem x):

wieś

miasto do 5 tys.
mieszkańców

miasto powyżej 5 tys.
mieszkańców

DEKLARACJA NAUKI JĘZYKÓW oraz RELIGII/ETYKI:
Deklaruję naukę drugiego języka na poziomie(zaznacz znakiem x TYLKO JEDEN wybrany język oraz jego poziom):
niemiecki

początkujący

kontynuacja

hiszpański

początkujący

kontynuacja

francuski

początkujący

kontynuacja

Deklaruję uczęszczanie na zajęcia (zaznacz znakiem x):
religii

etyki

żadnego z wymienionych

□

□

Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody na zamieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek
mojego dziecka powstałych podczas zajęć, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych związanych z reprezentowaniem i
promowaniem XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S .Żeromskiego Warszawie (zwanego dalej „Szkołą”) na stronie
internetowej Szkoły, stronach internetowych imprez organizowanych przez Szkołę oraz w profilach serwisów
internetowych zarządzanych przez Szkołę
Data………………
....…………………………….................
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
Potwierdzam wiarygodność danych i zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia szkoły o zmianach
powyższych danych.
Data………………
.………………………………………….
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez szkołę, zgodnie z załączoną poniżej klauzulą
informacyjną.
Data………………
………………………..……….................
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem,
informujemy, iż:
1.
Administratorem Pani/Pana córki/syna danych osobowych jest XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie (ul. Platynowa 1, 00-808
Warszawa) - reprezentowane przez Dyrektora.
2.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Liceum a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może
się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Panią Anną Kokot - za pomocą adresu iod@dbfo-wola.
.pl.
3.
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Placówce art. 6 ust. 1 lit c RODO;
b)
realizacji umów zawartych z kontrahentami Placówce art. 6 ust. 1 lit b RODO;
c)
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi art. 6 ust. 1 lit e RODO ;
d)
w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO;.
5.
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Placówka.
6.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
7.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która
jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
d)
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:

osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są
nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione
są następujące przesłanki:

zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
sytuacji,
w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych
osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem.
9.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Placówce, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny.
11.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami
umowa.
12.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zapoznałam się/ zapoznałem się

…………………………….
czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego

