
 
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA 

TECHNIKUM NR 2 w Otwocku 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 w Otwocku 

Do klasy ………. : w r. szk.: ..………/………….. 

Kierunek: ……………………………………………………………………………….. 

(technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik informatyk, technik elektryk, technik logistyk z innowacją 

strażacko – ratowniczą, technik programista,  klasa wielozawodowa) 

1.Imiona i nazwisko ucznia:……………………………………………………….…………………….. 

2. Data urodzenia:………………………. miejsce urodzenia…………………………………………… 

3. PESEL ucznia lub jeżeli nie posiada to wpisać nr innego dowodu tożsamości 

           

4. Numer telefonu ucznia *:……………………………………………………………………………… 

5. Adres email ucznia * …………………………………………………………………………………. 

5. Imiona i nazwisko matki: …………………………………………………..…………………………. 

6. Imiona i nazwisko ojca:……………………………………………………...………………………... 

7. Dokładny adres zamieszkania ucznia:……………………………………......……………………….. 

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

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

gmina……………………….                            tel. domowy……………………………………………. 

tel. kom. ojca: …………………………….   tel. kom. matki: ……...……………………… 

8. Dokładny adres zamieszkania rodziców (jeżeli jest inny niż adres dziecka) 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

9. Ukończona Szkoła Podstawowa: 

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

………………………………………………………………………………………………….………... 
(nazwa i adres ukończonej szkoły) 

10. Wybór drugiego języka (dotyczy klas technikum): 

     □ niemiecki                            □ rosyjski 

11. Na podstawie §1 ust.2 w zw. z ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 

kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 

przedszkolach i szkołach wyrażam życzenie uczestniczenia mojego dziecka 

………………………………….……….w lekcjach ……………………………………………….** 

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

 

……………..…………………………… 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
**Należy wpisać nazwę przedmiotu: religia, etyka. Można wyrazić życzenie uczestniczenia w lekcjach z obu 

przedmiotów jednocześnie. W przypadku wpisania religii należy wskazać, o które wyznanie chodzi.  
 

* dane nieobowiązkowe, ale wskazane i potrzebne do kontaktu z uczniem, szczególnie w okresie pandemii Covid – 19 

(wymagana zgoda rodziców w dalszej części formularza) 

 



12. Rezygnuję z  uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach (właściwe zakreślić): 

• wychowanie do życia w rodzinie  TAK □   NIE □ 

………………………………………….                                       
       (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

OŚWIADCZENIE 
Jeśli dziecko nie będzie uczestniczyło w lekcjach wychowania do życia w rodzinie, religii lub etyki, 

podczas zajęć klasy ma ono obowiązek przebywać w bibliotece szkolnej pod opieką nauczyciela 

bibliotekarza. 

W przypadku gdy zajęcia z wychowania do życia w rodzinie, religii lub etyki będą się odbywały na 

lekcji pierwszej lub ostatniej nasze dziecko będzie (właściwe zakreślić): 

□ przebywało w bibliotece pod opieką nauczyciela bibliotekarza; 

□ przyjdzie  później do szkoły lub wyjdzie wcześniej, ale w tym czasie bierzemy za niego pełną 

odpowiedzialność. 

  ………………………………………….                                       
       (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
Dane dotyczące ucznia i jego rodziców są zbierane i przetwarzane przez Zespół Szkół Nr 2 im. Marii 

Skłodowskiej - Curie  w Otwocku wyłącznie w celach statutowych i  zgodnie z: 

1) Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991 (Dz.U. 2021 poz. 1915 z późn. zm.) 

2) Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji i przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646 

z poźn. zm.) 

Podanie danych zawartych w niniejszym kwestionariuszu jest obowiązkowe. 

                              ………………………………………….    
         (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 
Klauzula informacyjna 

Informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku, przy 

ul. Pułaskiego 7, zwany dalej administratorem; administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych; 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: 

iod@nukleonik.pl 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Szkoły na podstawie Ustawy 

o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2021 poz. 1915 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) i nie będą udostępniane podmiotom innym, 

niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak 

również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.). 

5. Podanie danych zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych 

przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny; 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami 

danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą  przetwarzane przez cały czas niezbędny do realizacji zadań Administratora 

zgodnie z ich celem, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, 

w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. 

 

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

 
 

 



 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku ucznia 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka  na stronie internetowej szkoły, na portalu 

społecznościowym szkoły, w kronikach szkoły, oraz tablicach ściennych, gazetkach, publikacjach 

i folderach szkolnych przez administratora danych tj. Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie 

w Otwocku, ul. Pułaskiego 7, w trakcie nauki mojego dziecka w szkole w celach promocyjnych placówki. 

2. Zgodę wyrażam dobrowolnie. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz w dowolnym 

momencie wycofaniu zgody. 

□  Tak                                 □  Nie 

 

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

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie  

 

□  numeru telefonu mojego dziecka           □  adresu email mojego dziecka         (właściwe zakreślić) 

 

przez administratora danych tj. Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku, 

ul. Pułaskiego 7, w trakcie nauki mojego dziecka  w szkole. Zgodę wyrażam dobrowolnie. 

2. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz w dowolnym 

momencie wycofaniu zgody. 

□  Tak                                 □  Nie 

 

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

 (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia danych wrażliwych 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dotyczących zdrowia-opinii 

i orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej, przez administratora danych tj. Zespół Szkół Nr 2 im. 

Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku, ul. Pułaskiego 7, w trakcie nauki mojego dziecka  w szkole 

w celach realizacji zadań statutowych szkoły. 

4. Zgodę wyrażam dobrowolnie. 

5. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz w dowolnym 

momencie wycofaniu zgody. 

□  Tak                                 □  Nie 

 

……………………………………..  

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

………………………………… 

      (imię i nazwisko matki) 

………………………………… 

(imię i nazwisko ojca) 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego 
1. Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (tj .numeru telefonu,) przez Zespół 

Szkół Nr 2 im. Mari Skłodowskiej - Curie w Otwocku. 

2. Zgodę wyrażam dobrowolnie. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz w dowolnym 

momencie wycofaniu zgody. 

□  Tak                                 □  Nie 

 

…….…………………………….. 
        (data i podpis rodziców/opiekunów prawnych) 
 



Wypełnić tylko w przypadku przerwania nauki. 

 

Potwierdzam odbiór dokumentów 

 

 

 Otwock, dn…………………………..                           ……………………………………….         

                                                                                                         (podpis) 


