KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA (2021/22)

Nazwisko
Imię
Drugie imię
Data urodzenia (dd.mm.rrrr)

-

-

Klasa

Miejsce urodzenia
PESEL

Telefon

Obywatelstwo

Adres zamieszkania:
Miejscowość
Ulica
Nr domu

Nr mieszkania

Kod

-

Poczta

Gmina
Powiat
Województwo

Ukończona Szkoła Podstawowa:
Nazwa
Miejscowość

Imiona i nazwiska rodziców
Imię i nazwisko ojca .............................................................................................................................................................
Imię i nazwisko matki ..........................................................................................................................................................

Opiekę sprawują
Nazwisko i imię: ............................................................................................... Telefon.......................................................
Adres zamieszkania:



inny ..................................................................................................................................

(taki sam jak ucznia)

Nazwisko i imię: ............................................................................................... Telefon.......................................................
Adres zamieszkania:



inny ..................................................................................................................................

(taki sam jak ucznia)

Oświadczenie o realizacji religii / etyki oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie:
*Oświadczam/y jako
rodzic/e

opiekun/owie

ww. ucznia/uczennicy

że będzie uczęszczał/a na zajęcia:
religii w szkole

etyki w szkole

religii poza szkołą**

będzie uczęszczał/a na zajęcia WDŻ w szkole

żadne z wcześniej wymienionych

NIE będzie uczęszczał/a na WDŻ

*) właściwe zaznaczyć
**) w takim przypadku uczeń zobowiązany jest przed klasyfikacją semestralną przedłożyć zaświadczenie informujące
o ocenie semestralnej z danych zajęć edukacyjnych realizowanych poza szkołą

Deklaracja wyboru języka obcego realizowanego jako drugi język obowiązkowy:
Zestaw języków do wyboru jest różny w poszczególnych klasach:
a, b: francuski, niemiecki, hiszpański
c, e: hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski
d, f: hiszpański, francuski, niemiecki
Przyjmując do wiadomości, że wiodącym językiem obcym nauczanym w I Liceum
Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Siedlcach jest język angielski,
deklaruję następującą kolejność preferencji wyboru drugiego języka obcego *
Numer preferencji (wpisz 1,2,3,4)
j. niemiecki (kontynuacja)
j. rosyjski (kontynuacja)
j. francuski (od podstaw)
j. hiszpański (od podstaw)
j. włoski (od podstaw)
*) Uwaga! Należy określić preferencje językowe numerując ww. języki w kolejności od najbardziej oczekiwanej (1) do
najmniej (4). O przydziale do preferowanych grup językowych decyduje liczba punktów ucznia w rekrutacji.

Administratorem danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa ul. Floriańska 10,
08-110 Siedlce, tel. 25 7943450, NIP:821-16-64-422, Regon: 000239089. Z Administratorem można się kontaktować
pisemnie, za pomocą poczty lub email: liceum@prus.siedlce.pl
Podstawą prawną przetwarzania danych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. art. 6 ust. 1 lit. c)
Administrator nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zobowiązują go to tego odrębne przepisy
prawa. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego.
Zgromadzone dane będą przechowywane przez szkołę, przez okres, który definiują odrębne przepisy prawa.
Prawnym opiekunom ucznia przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka oraz żądania ich
sprostowania. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18
RODO.
Dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na
podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych
jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
W trakcie przetwarzania danych, nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do
profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Jeżeli twierdzą Państwo, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych.

Oświadczamy, że wszystkie powyższe informacje podajemy zgodnie ze stanem faktycznym.
.........................................................
/Miejscowość, data/

..................................................
/podpis kandydata/

...................................................
/podpis rodziców lub opiekunów/

