
 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY  

(PROSIMY O  WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI)  

 

CZĘŚĆ I – DANE OSOBOWE 

 
Nazwisko: 

     

 
Imię (Imiona): 

 

 
Data urodzenia: 

  
Miejsce urodzenia:  

 

 

PESEL: 

            

 

Adres zamieszkania: 
 

Ulica:  Miejscowość:  

Nr domu:  
Nr 
mieszkania: 

 

Kod pocztowy:  Gmina:  

Województwo:  Powiat:  

 
DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH* 

 Matka/ Opiekunka* Ojciec/Opiekun* 

Imię:   

Nazwisko:   

Adres: 
(jeżeli inny niż dziecka) 

 
  

Numer telefonu:   

Adres e-mail:   

* niepotrzebne skreślić 

 

W przypadku zmian osobowo-adresowych należy niezwłocznie poinformować 

 wychowawcę klasy w celu aktualizacji danych. 



 

CZĘŚĆ II - INFORMACJE O UCZNIU  

Zainteresowania 
 
 
 

Dodatkowe umiejętności (gra na 
instrumencie, śpiew, sport ,itp. ) 

 
 
 

Informacje na temat opieki specjalnej 
(zdrowotnej lub innej) 
 

 
 
 
 

Czy dziecko posiada orzeczenie o 
niepełnosprawności ? 

 
                  [   ]  TAK      [   ]  NIE 
 

 

 
( * zaznaczyć [X] w wybranym polu)  

* [   ]  Wyrażam zgodę   [   ] Nie wyrażam zgody  

na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych szczególnie chronionych, zawartych w 

kwestionariuszu osobowym, oraz załączonych do niego dokumentach,  zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO  

 
………………………………………… 

Podpis rodzica / opiekuna dziecka 

 

 

CZĘŚĆ III – INFORMACJE O OBWODZIE SZKOLNYM I NAUCZANIU 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO OBWÓDU SZKOLNEGO         

…………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa placówki) 

POPRZEDNIA SZKOŁA/PLACÓWKA   

…...…….………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa placówki) 

 

CZĘŚĆ IV -  OPIEKA ŚWIETLICOWA 

 

POTRZEBA OPIEKI ŚWIETLICOWEJ          [   ] TAK      [   ]  NIE 

*Tak - tylko w przypadku, kiedy oboje rodzice/opiekunowie dziecka pracują lub w szkole uczy się rodzeństwo w różnych 

klasach.  

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej 

z art. 233 Kodeksu karnego za poświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy.  

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

czytelny podpis ojca/opiekuna *      czytelny podpis matki/opiekunki* 



 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) 

informujemy, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych  jest Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Ignacego Krasickiego 

10, 47-206 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 482 35 64, e-mail: zss.kkozle@op.pl dalej: Administrator; 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  inspektor@kancelaria-odo.pl lub listownie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem 

danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.   

3) dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przyjęcia 

dziecka do szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e, w związku ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w 

której określone zostały zasady organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych. W zakresie w jakim dane 

przetwarzane są w oparciu o Pani/Pana zgodę,  podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit a RODO i art. 9 ust. 

2 lit. a  RODO  

4) Odbiorcą danych osobowych może być organ prowadzący w ramach uprawnień wynikających z przepisu prawa,  oraz   

podmioty  realizujące zadania  na  rzecz  Administratora  danych w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania 

danych, tj. dostawcy usług hostingowych, doradczych, obsługi technicznej i serwisowej  w zakresie IT.   Dostęp do danych 

mogą posiadać operatorzy pocztowi w zakresie niezbędnym do doręczenia korespondencji, oraz podmioty i  instytucje 

których dostęp  do danych możliwy jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

6) Będziemy   przechowywać   dane    osobowe    na    podstawie    obowiązujących    przepisów    prawa,  w szczególności 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach  oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011 r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

7) Rodzicom / Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowanie, 

oraz usunięcia. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w 

art. 18 RODO, oraz prawo do sprzeciwu. 

8) W zakresie w jakim dane przetwarzane są w oparciu o Pani/Pana zgodę, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem  

9) Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli stwierdzą, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza 
obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (adres siedziby: ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa),   

10) Podanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do 

przyjęcia dziecka do Szkoły. Natomiast w zakresie w jakim dane osobowe podane są w oparciu o Pani/Pana dobrowolną 

zgodę, nie jest obowiązkowe, przy czym odmowa podania danych może utrudnić prawidłową organizację pobytu Pani/Pana 

dziecka w Placówce  

 


