
 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA        Klasa:   1A□ 1B□ 1C□ 1F□ 1G□ 

 

1. Imię/imiona i nazwisko: ..……………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) ……………………………………………………………………………………………… 

3. Miejsce urodzenia: .……………………………………. Województwo: ………………………………………………………… 

4. PESEL    □□□□□□□□□□□ 

5. Adres stałego zamieszkania: 

Kraj ……………………………………………………  Województwo ………………………………………………………….. 

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

Ulica ………………………………………………….  Nr domu ………………….. Nr mieszkania …..………………….. 

Miejscowość ………………………………………  Kod pocztowy ………………………………………………………..... 

6. Obywatelstwo: ……………………………. 

7. Nazwa i adres ukończonej szkoły podstawowej: ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….. rok ukończenia .……………………………………………………….. 

 

8. Dane rodziców/opiekunów prawnych: 

A) matki/opiekuna prawnego* 

(imię i nazwisko) ……………………………….…………………………………………………… tel. …………………………………… 

Adres : 

Kraj ……………………………………………………  Województwo ………………………………………………………….. 

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

Ulica ………………………………………………….  Nr domu ………………….. Nr mieszkania …..………………….. 

Miejscowość ………………………………………  Kod pocztowy ………………………………………………………..... 
 

B) ojca/opiekuna prawnego*  

(imię i nazwisko)……………………………………………………………………………………..tel. …………………………….………. 

Adres: 

Kraj ……………………………………………………  Województwo ………………………………………………………….. 

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

Ulica ………………………………………………….  Nr domu ………………….. Nr mieszkania …..………………….. 

Miejscowość ………………………………………  Kod pocztowy ………………………………………………………..... 

*Niepotrzebne skreślić 

 

9. Deklaracja uczęszczania na zajęcia dodatkowe (zaznacz wybrany przedmiot): 

- religia                                     □  
- etyka       □  
 
Uwaga ! 
Żadne z wyżej wymienionych zajęć nie są zajęciami obowiązkowymi. W przypadku wyboru religii lub etyki ocena końcowa 
wpływa na średnią ocen z całego roku szkolnego. W dniu pierwszego zebrania wymagana będzie deklaracja rodziców  
w sprawie uczęszczania/nieuczęszczania na lekcje wychowania do życia w rodzinie.  

 

 



 

 

10. Określenie poziomu nauki drugiego języka obcego nowożytnego.  

Wstaw właściwą odpowiedź (P – nauka od podstaw lub K – kontynuacja nauki): 
 

- język niemiecki  …………..   (w przypadku klasy 1G tylko kontynuacja nauki)   

- język hiszpański …………..   (w przypadku klasy 1G tylko kontynuacja nauki)  

    

 

 

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

(data i podpis ucznia)               ( data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 
WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 
2. Dwie fotografie (30x42 mm). 
3. Karta zdrowia – należy dostarczyć bezpośrednio do Gabinetu Profilaktyki Zdrowotnej.  
 
 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA i RODZICA W LXIII LO. IM. LAJOSA KOSSUTHA  
W WARSZAWIE 
 
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 (RODO) informuję, iż: 
1. Administratorem  danych  osobowych jest  LXIII LO im. Lajosa Kossutha, ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa  – reprezentowane przez 
Dyrektora, tel. 22/643 10 77, email: sekretariat@liceum63.edu.pl ; 
2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Marta Ostasz email: ursynow.oswiata.iod2@edu.um.warszawa.pl,  
adres pocztowy: IOD LXIII LO im. Lajosa Kossutha, ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa;   
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 
a) art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na 
placówce, w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki nałożonych przepisami ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 
b) art. 6 ust. 1 lit. e RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej (np. monitoring, prowadzenie księgi ewidencji wejść/wyjść); 
c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie zgody udzielonej w celach określanych każdorazowo w przekazanym formularzu zgody, w tym w 
celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia; 
d) art. 9 ust. 2 lit. a RODO, szczególne kategorie danych osobowych udostępniane nam na podstawie zgody; 
4. Odbiorcami danych są podmioty, którym należy udostępniać dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, 
którym dane zostaną powierzone w ramach umowy do zrealizowania celów przetwarzania (np. organy pedagogiczne, sąd, policja, 
prokuratura, pomoc społeczna,  producent e-dziennika); 
5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu 
wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku 
prawnego przez placówkę; 
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 
7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
8. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora podanych danych osobowych do 
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); 
9. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu 
uczęszczania ucznia do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania 
zadań przez placówkę względem ucznia. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje 
niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem ucznia. 
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