Kwestionariusz kandydata
do XLł Liceum Ogólnokształcącego do klasy
w roku szkolnym 20..../20....
(proszę wypełniać drukow anym i lite ra m i )

Dane osobowe ucznia:
Nazwisko:....................................................................................................................
Imię:.......................................................................drugie imię:..................................
Data i miejsce urodzenia:............................................................................................
Numer PESEL:..............................................................................................................
Język rodzimy (dotyczy cudzoziemców):.....................................................................
Telefon:.................................................. e-mail:........................................................
Adres zamieszkania:miejscowość...............................................................................
ul.................................................................................
kod pocztowy

n r.......................

-............. poczta..............................................

Szkoła podstawowa, do której uczęszczał uczeń:.......................................................
Informacje o rodzicach/prawnych opiekunach ucznia:
Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna:.................................... ............................
Adres zamieszkania: miejscowość.............................................................................
ul................................................................................................ nr
kod pocztowy

-............. poczta.............................................

Telefon:...........................e-mail:..........................................
Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna.................................
Adres zamieszkania: miejscowość...............................................
ul................................................................................................ nr
kod pocztowy

- ........... poczta............................................

Telefon:....................... e-mail:..........................................
Drugi język nowożytny (nauczany w danej klasie) i stopień zaawansowania:
„0"-początkujący - jeśli w szkole podstawowej uczeń nie uczył się tego języka
„1"-jeśli uczeń kontynuuje naukę języka ze szkoły podstawowej).

Deklaruję uczęszczanie na lekcje: WSTAW ZNAK X W □
□ religii

□ etyki

^wychowania do życia w rodzinie

data i podpis

INFORMACJA DLA RODZICÓW
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
XLI Liceum Ogólnokształcące
Zgodnie z art. 13 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest XLI Liceum Ogólnokształcące w
Krakowie, ul Rynek Kleparski 18 (dalej: „XLI LO”), e-mail: kontakt@xlilo.krakow.pl.
2. Inspektorem ochrony danych w XLI LO jest Kornelia Michalska e-mail: inspektor4@mjo.krakow.pl
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres rekrutacji dziecka do
placówki i realizacji działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego
dane dotyczą.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c w/w ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie - Prawo oświatowe z
dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września
1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych w placówce.
5.
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych
przepisów prawa.
6.
Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam, że
podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
8. Podanie danych osobowych w przypadku dziecka z poza obwodu szkoły jest dobrowolne, jednak
niezbędne dla realizacji w/w celów na podstawie przepisów prawa dotyczących obowiązku
nauczania, w tym ustawy Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz
Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

data i podpis

*W przypadku osób niepełnoletnich zgoda musi zostać podpisana przez rodzica/prawnego opiekuna

