
 
 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

 
 
 
 

I Imię ......................................... II Imię .......................................... Nazwisko ....................................................................... 
 
Data i miejsce urodzenia ......................................................................... PESEL  
 

Adres zamieszkania   ………. …………..     …………………….………………...……       ........................................................................... 
 (kod) (miejscowość) (ulica/osiedle nr domu/nr mieszkania) 
 

Poczta ………………………….…..…………… Gmina ……………….……………………………...   Powiat ………………….…………..………….……..… 
 
Tel. kom. kandydata ........................................ e-mail ...................................................................................... 
 
Szkoła Podstawowa ……….……  ……………………………………………………………………………………………………………. 

(nr)  (nazwa szkoły) 
  

w ................................................................... 
 
 

Adres zameldowania   (podać, jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

….... …….….        …..……………………….    ........................................................................................................... 
 (kod) (miejscowość) (ulica/osiedle nr domu/nr mieszkania) 
 

Poczta …………………………….…… Gmina ………………….…..………   Powiat ………………..……….……..… 
 

Drugi język obcy wybrany przez kandydata: francuski      , niemiecki     , hiszpański 

podstawa          kontynuacja  
 

kolejny wybór (gdyby nie powstała grupa): francuski     , niemiecki      , hiszpański 

podstawa          kontynuacja  
 

 

Imię i nazwisko matki .............................................................................................................................................. 
 

Adres zamieszkania   ..….. ………. ………………………………….…. ........................................................................... 
(kod)     (miejscowość)  (ulica/osiedle nr domu/nr mieszkania) 

 

Telefon kom. ............................................. e-mail ........................................................ 
 
 

Imię i nazwisko ojca ................................................................................................................................................. 
 

Adres zamieszkania ….. ……. ………………………………….…. ........................................................................... 
 (kod) (miejscowość) (ulica/osiedle nr domu/nr mieszkania) 
 

Telefon kom. ............................................. e-mail ........................................................ 
 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu 
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 ze zmianami) oświadczam, że życzę 
sobie, aby  

................................................................................................ 
imię i nazwisko ucznia / uczennicy 

uczestniczył(-a)  /  nie uczestniczył(-a)* w zajęciach z przedmiotu religia   i  / albo etyka * 
 

*) niepotrzebne skreślić 
 
 

……………………............................ ……………………………… 
data i podpis rodzica / prawnego opiekuna  podpis kandydata 

  

,  
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Ze względu na fakt, iż od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązują przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych (dalej: RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, przedstawiamy poniżej kilka przydatnych informacji 
nt. ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych.  

 
Poznań, ………………………                                                   …………………………………………………………………… 

data                                                                                            czytelny podpis 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej  
z siedzibą przy ulicy Widna 1, 60-655 Poznań. 
We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować 
z Inspektorem Ochrony Danych.    Kontakt: iod@25lo.pl 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji/przyjęcia ucznia do szkoły. Postawą prawną 
przetwarzania danych jest Ustawa o systemie oświaty oraz Ustawa Prawo oświatowe (RODO art. 6 ust. 1 lit. c). 
W przypadku przyjęcia Państwa do szkoły, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia nauki w szkole. 
W przypadku, gdy nie zostaną Państwo przyjęci do szkoły, Państwa dane będą przetwarzane do końca roku kalendarzowego.  
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, tj. dostawcom systemów 
informatycznych, biurom księgowym i rachunkowym, kancelariom prawnym oraz podmiotom uprawnionym do tego 
na mocy odrębnych przepisów prawa. 
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 
Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z wymienionych powyżej przepisów prawa. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest XXV  Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej  
z siedzibą przy ulicy Widnej 1, 60-655 Poznań. 
We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować 
z Inspektorem Ochrony Danych.     Kontakt: iod@lo25.pl 
Państwa dane osobowe (w tym wizerunek) będą przetwarzane w celu realizacji działań promocyjnych, w tym umieszczania 
na stronie internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora. Podstawą prawną 
przetwarzania Państwa danych będzie wyrażona przez Państwa zgoda (RODO Art. 6, ust.1, lit. a). 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres obowiązywania wyrażonej zgody, jednak 
ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może być niemożliwe. 
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator tj. dostawcom systemów 
informatycznych, firmom świadczącym usługi niszczenia dokumentów, agencjom marketingowym oraz podmiotom 
uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać również upublicznione. 
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody.  
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 
Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania. 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. 
 
Potwierdzam otrzymanie powyższej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. 

 
………………………………………………….. 

 Data i podpis 
 
 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez XXV LO im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej z siedzibą w Poznaniu 60-655, 

ul. Widna 1, danych osobowych mojego dziecka ………………………………………………………………………. w celu i zakresie niezbędnym 

do realizacji działań promocyjnych, w tym umieszczania na stronie internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych 

prowadzonych przez Administratora. 

………………………………………………….. 
 Data i podpis 


