KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
ucznia ……………………………………………………………….
KLASY……………………………
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W LUBLINIE

1. Nazwisko…………………………………………………………………….
2. Imiona………………………………………………………………………..
3. Data urodzenia……………………………………………………………
4. Miejsce urodzenia……………………………………………………….
5. Nazwisko matki…………………………………………………………..
6. Imię matki…………………………………………………………………..
7. Nazwisko ojca……………………………………………………………..
8. Imię ojca……………………………………………………………………..
9. Adres zamieszkania…………………………………………………………………….
10.Adres zameldowania………………………………………………………….
11.Pesel dziecka………………………………………………………………………
12.Telefon kontaktowy…………………………………………………………..
13.Dodatkowe informacje o dziecku do wiadomości wychowawcy (np.
zainteresowania ucznia lub inne informacje przydatne w procesie
nauczania służące indywidualizacji podejścia do dziecka).
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
„Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny z siedzibą przy ul. Niecałej 1, 20080 Lublin jako Administrator Danych Osobowych informuje, że podanie danych i złożenie
kwestionariusza jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji procesu rekrutacji.
W przypadku złożenia kwestionariusza dane osobowe w nim zawarte oraz zgromadzone w
toku nauki będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z rekrutacją i realizacją celów
statutowych Szkoły, jak również archiwalnych i statystycznych. Dane te nie będą
przedmiotem sprzedaży i udostępniania innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i
okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2, 4 i 5 Ustawy z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z dyspozycją art. 32 Ustawy o ochronie
danych osobowych każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do
treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania
tych danych.

Oświadczam, że informacje zawarte w kwestionariuszu są zgodne ze stanem prawnym,
przyjmuję jednocześnie do wiadomości powyższą informację oraz akceptuję przetwarzanie
przez Szkołę Podstawową nr 24 danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb
wymienionych powyżej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Akceptuję statut Szkoły oraz wszystkie unormowania obowiązujące w Szkole dostępne na
stronie internetowej oraz do wglądu w godzinach pracy Szkoły w sekretariacie, na każde
życzenie Rodziców/Opiekunów.
** Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Administratora Danych Osobowych
niezamówionych informacji na moją skrzynkę pocztową, zgodnie z Ustawą o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
** Wyrażam zgodę na wykonywanie w czasie organizowanych przez szkołę imprez zdjęd
dziecku oraz ich publikację na tablicy i/lub stronie Szkoły w związku, z działaniami
informacyjnymi oraz marketingowymi Szkoły.
** Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w badaniach psychologiczno-pedagogicznych
prowadzonych przez Szkołę.
** Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Szkołę prac dziecka
wytworzonych pod kierunkiem nauczyciela na zajęciach szkolnych lub dla celów zajęd
szkolnych.
**Wyrażam zgodę na zajęcia pozalekcyjne odbywające się na terenie i poza terenem szkoły.

* podanie danych dotyczących dziecka jest uzależnione od woli rodziców,
umieszczenie informacji w kwestionariuszu oznacza zgodę na ich przetwarzanie
** w przypadku braku zgody należy skreślić

……………………………………
podpis
rodzica

