
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 
 

 

NAZWISKO I IMIONA DZIECKA ……........................................................................ 

 

Data i miejsce urodzenia dziecka .........………………………….................................... 

 

PESEL ………………………………………… 

 

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA (proszę uzupełnić nawet jeśli 

dziecko jest zdrowe) 

 

……………..……………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………….….. 

  

MATKA imię i nazwisko ...........…………...................................................................... 

 

Tel. ....................................... e-mail ......................……….............................................. 

. 

Miejsce pracy .................................................................................................................... 

  

 

OJCIEC imię i nazwisko ............................…………….................................................. 

 

Tel. ............................................ e-mail .............…........................................................... 

 

Miejsce pracy .................................…….......................................................................... 

  

Adres zameldowania dziecka 

  

…....................................................................................................................................... 
 ulica, nr,  miejscowość, gmina 

 

Adres zamieszkania dziecka 

  

........................................................................................................................................... 
ulica, nr, miejscowość, gmina 

 

Rodzeństwo dziecka 

 

………...………………………………………………………………………………… 

 

Szkoła rejonowa dziecka (według adresu zameldowania dziecka)  

 

...........................................................………………........................................................ 

 

........................................................... 

 

Telefon do pierwszego kontaktu ................................................................................... 



 

Parafia ......................................................................................................................... 

 

 

Marki, dn. ………………….. 

 

...……………………………………………… 

 

………………………...………………………. 

Podpisy rodziców/opiekunów  

Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania 

danych osobowych) Szkoła Podstawowa Sióstr Rodziny Maryi w Markach, ul. Kasztanowa 21, 

szkola@rodzinamaryi.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 

to iod@rodzinamaryi.pl. . 

 

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu wykonywania przepisów o systemie 

oświaty. W przypadku zgody rodzica (opiekuna prawnego) Administrator będzie także 

przetwarzał wizerunek dziecka w zakresie udzielonej zgody. Odbiorcami danych mogą być 

podmioty wspomagające procesy biznesowe Administratora. Dane nie będą udostępniane do 

państw trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły. 

Niepodanie danych skutkuje odmową przyjęcia dziecka do szkoły. Podstawą prawną 

przetwarzania są czynności mierzące do zawarcia umowy oraz wypełnienie obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów o systemie oświaty. 

 

Dane w przypadku postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzana do czasu zakończenia 

procesu rekrutacyjnego, natomiast w przypadku realizacji obowiązków ciążących na 

Administratorze dane będą przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w przepisach prawa 

oświatowego. Wizerunek dziecka będzie przetwarzany do czasu, w którym ustanie cel dla 

którego jest on przetwarzany lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych opiekuna 

prawnego, w zależności co nastąpi pierwsze. W przypadku gdy podstawą prawną jest zgoda 

osoby uprawionej do jej udzielenia, informujemy, że każdy ma prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy 

ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu 

Nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. 

 

Wszelkie uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia 

wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we 

wstępie. 

 

 

/Wypełnia dyrektor szkoły:/ 

 

 

Data przyjęcia dziecka do szkoły ……………………………. 

 

Data opuszczenia szkoły …………………….....……….. 

mailto:iod@rodzinamaryi.pl

