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NUMER W KSIĘDZE UCZNIÓW: 

KWESTIONARIUSZ UCZNIA 
(proszę wypełnić drukowanymi literami) 

 

nazwisko:…….…………………………………..……………………………………………………………….…… 

imiona:…………………………………………………………………………………………………………….…… 

data i miejsce urodzenia:….……………….………………………………………………………….….…….……… 

nr PESEL:.……………………………………...………………………………………………………….…….…….. 

adres zamieszkania: ul.…………………………………………………………………………..……………..…... 

kod pocztowy oraz miejscowość:……………………………………………………………………………….…… 

powiat oraz dzielnica/gmina: ………………………………………………………………………………………... 

adres zameldowania: ul…………..………………………………………………………………..……………..…. 

kod pocztowy oraz miejscowość:……………………………………………………………………………………. 

powiat oraz dzielnica/gmina: ………………………………………………………………………………………….. 

nr telefonu ucznia:…….……………………………………………………………………………………………….. 

e-mail ucznia:……………………………………………………………………………………...…………………... 

duże miasto, małe miasto, wieś – (właściwe podkreślić) 

 

dane kontaktowe matki: imię i nazwisko:…………………………...……………………………………………..... 

adres zamieszkania: ul..........……………………………………………….………………………………….….…… 

kod pocztowy oraz miejscowość:……………………………………………………………………………………… 

nr telefonu:……………………………………………………………………………………………………………... 

e-mail:……………………………………………………………………………………………..………….……..…. 

dane kontaktowe ojca: imię i nazwisko:……………………………………………………………………….……. 

adres zamieszkania: ul…………………………………………………………………………………………………. 

kod pocztowy oraz miejscowość:……………………………………………………………………………………… 

nr telefonu:……………………………………………………………………...……………………………………… 

e-mail:……...……………………………………………………..……………………………………………….…… 
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 Wyrażam wolę nauki w XI LO im. M. Reja w Warszawie od dnia: ................................................................ 

 w klasie:……………………z językiem dodatkowym:………………………………………………………… 

 

Zapoznałem się z treścią Statutu szkoły i akceptuję jego postanowienia.  

Zobowiązuję się do zapoznania z aktualnymi regulaminami i procedurami obowiązującymi w szkole (dostępnymi 

na stronie www.rej.edu.pl) 

O wszelkich zmianach w danych osobowych zobowiązuję się powiadomić niezwłocznie. 

 

 

Data, podpis ucznia:........................................................................................................................................................ 

Data, podpis rodzica: ………………….………………………………………………………………………………. 

 

 

ZGODA 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka utrwalonego na filmach, zdjęciach, grafikach, prac 

przez niego wykonanych, nagrań i danych osobowych – imienia, nazwiska i symbolu klasy, w zakresie niezbędnym 

do działań promocyjnych szkoły, na jej terenie, poza nią, na stronie internetowej szkoły (www.rej.edu.pl), na 

oficjalnych mediach społecznościowych i serwisach promujących szkołę. 

 

Data, podpis rodzica:…………………………………...……………………………………………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że moje dziecko BĘDZIE / NIE BĘDZIE
*)

 uczęszczało na zajęcia wychowania do życia w 

rodzinie w całym czteroletnim cyklu nauki 

*) – niepotrzebne skreślić 

 

Data, podpis rodzica:………………………………...………………………………………………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym wyrażam wolę, aby moje dziecko uczestniczyło w lekcjach 

religii 

etyki (wstawić x w odpowiednią kratkę) 

Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione. 

 

Data, podpis rodzica:………………………………...………………………………………………………………… 
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INFORMACİA DOTYCACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W XI LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA REJA W WARSZAWIE 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05/2016 r., dalej: RODO) oraz 

wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja, pl. Stanisława Małachowskiego 1, 00-063 

Warszawa, telefon: 22 827 69 08, e-mail: liceum@rej.edu.pl  . 

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Warszawie, pl. Stanisława 

Małachowskiego 1, 00 063 Warszawa będzie pełnił nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem Państwa danych osobowych 

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

1. Wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

59 ze zm.), Ustawa z dnia 1 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.), Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 ze zm.), Art. 6 ust.1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochron osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

2. Zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników, interesantów oraz ochrony mienia poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego 

(art. 108 a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe). 

3. Realizacji celów związanych z promocją szkoły poprzez udostępnianie na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych 

informacji o sukcesach uczniów, organizowanych wydarzeniach, również w zakresie wizerunku po uzyskaniu zgody rodzica/opiekuna 

prawnego. 

 

Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są instytucje publiczne i podmioty trzecie upoważnione do otrzymywania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa (m.in, organ prowadzący szkołę, organ nadzoru pedagogicznego, służby porządkowe i ratownicze, wojsko, 

itp.). Dane osobowe przetwarzane w związku działaniami promocyjnymi będą obejmować imię, nazwisko, klasę ucznia oraz wizerunek 

utrwalony na filmach, zdjęciach, grafikach. Dane osobowe przetwarzane w związku z działaniami promocyjnymi mogą być umieszczone na 

stronie internetowej szkoły: www.rej.edu.pl, na oficjalnych profilach szkoty w mediach społecznościowych, serwisach promujących szkołę. 

 

Dane osobowe są przechowywane przez XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja przez okres wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017 ze zm.). Dane osobowe uzyskane na podstawie zgody 

będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. 
 

W XI Liceum Ogólnokształcącym przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: 

1. dane identyfikacyjne ucznia - imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, adres zameldowania, 

2. dane identyfikacyjne rodzica/opiekuna - imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, 

3. informacje o potrzebach edukacyjnych ucznia - opinie, orzeczenia, 

4. informacje dotyczące realizacji obowiązku nauki, 

5. informacje o uzyskanych wynikach ucznia w konkursach, na zawodach, 

6. Imię, nazwisko, wyniki, wizerunek utrwalone podczas konkursów, uroczystości, zawodów i innych wydarzeń za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. 

  

Posiadają Państwo prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na 

podstawie zgody – do ich usunięcia. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa. 

 

Podanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości 

nauki dziecka w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Warszawie. 

 

 

 

data, podpis ucznia:......................................................................................................................................................... 

data, podpis rodzica/opiekuna:……………………………............................................................................................ 
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Oświadczenie dotyczące rezygnacji z nauki w XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie 

 

Niniejszym rezygnuję z nauki w XI LO od dnia:……………………………………………………………………… 

w klasie:……………………..……………. z językiem dodatkowym:……………………………………………….. 

 

Potwierdzam odbiór oryginałów świadectw:……………………………………………………………….................. 

Realizacja nauki w:………………………………………………………………………………………….................. 

 

Data oraz czytelny podpis pełnoletniego ucznia / rodzica / opiekuna prawnego: 

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


