
 

  NR EWIDENCYJNY UCZNIA : _______________ 

 

  TECHNIKUM EKONOMICZNE NR 8 ul. Fr. Joliot-Curie 13, 02-646 Warszawa 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA 

  Przyjęta/y do klasy ______________ w roku szkolnym 2022/2023 

 

  w zawodzie  :  TECHNIK  ______________________ 

 

1. DANE OSOBOWE  (wypełniamy pismem drukowanym) 

 

NAZWISKO  

IMIĘ  

DRUGIE IMIĘ  

DATA I MIEJSCE 

URODZENIA 
 

PESEL LUB NUMER 

PASZPORTU 
 

MIEJSCE 

ZAMIESZKANIA 
(WSZYSTKIE POLA SĄ 

OBOWIĄZKOWE) 

ULICA … NR  

KOD POCZTOWY  

MIASTO  

DZIELNICA/GMINA  

POWIAT  

WOJEWÓDZTWO  

MIEJSCE 

ZAMELDOWANIA 
(WSZYSTKIE POLA SĄ 

OBOWIĄZKOWE) 

ULICA… NR  

KOD POCZTOWY  

MIASTO  

DZIELNICA/GMINA  

POWIAT  

WOJEWÓDZTWO  

OBYWATELSTWO  

NUMER TELEFONU  

UCZNIA 
 

 

2. DANE OSOBOWE RODZICÓW(OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 

 

IMIĘ I NAZWISKO MATKI 

(OPIEKUNA PRAWNEGO) 
 

ADRES  ZAMIESZKANIA 
 

 

TELEFON /  ADRES E-MAIL  

IMIĘ I NAZWISKO OJCA 

(OPIEKUN PRAWNY) 
 

ADRES ZAMIESZKANIA  

TELEFON / ADRES E-MAIL  



 

 
Uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach religii * TAK NIE 

Uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach etyki * TAK NIE 

Uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach wychowania do życia w rodzinie * TAK NIE 

* - właściwe otoczyć  kółkiem. 

 

 
       Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   

z dn.27.04.2016 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), informuję, że administratorem Państwa danych 

osobowych jest Technikum Ekonomiczne nr 8 z siedzibą w Warszawie 02-646, przy  ul. Fr. Joliot-

Curie 13. 

       Szkoła deklaruje , że wszelkie informacje są przechowywane i przetwarzane zgodnie  

z w/w rozporządzeniem o ochronie danych osobowych oraz , że nie zostaną sprzedane, wynajęte ani 

przekazane osobom trzecim. Szkoła zbiera, przechowuje i przetwarza dane osobowe uczniów w celu 

: prowadzenia działalności szkoły (oferowania świadczeń edukacyjnych), prowadzenia 

dokumentacji nauczania w tym e-dziennika, wystawiania niezbędnych dokumentów (świadectwa, 

zaświadczenia, legitymacje itp.), promowania szkoły (wykorzystanie wizerunku dziecka) .  

         Jednocześnie informujemy, że w związku z realizacją obowiązków wynikających  

z Ustawy o systemie oświaty, (Dz. U. 1441 NR 95 POZ.425) szkoła przekazuje dane osobowe 

uczniów podmiotom odpowiedzialnym za rekrutację, w tym przede wszystkim   

w elektronicznym systemie rekrutacji prowadzonym przez m.st. Warszawa oraz innym organom 

administracyjnym i organom jednostek samorządu terytorialnego sprawującym nadzór nad 

prawidłową działalnością szkoły w ramach uprawnień nadanych tym jednostkom ustawowo. Na 

podstawie art.15-18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) posiadają Państwo prawo 

wglądu w swoje dane oraz prawo do ich uzupełniania, uaktualniania, wykluczenia lub sprostowania. 

 

 

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

data złożenia                                   czytelny podpis ucznia 

 

Potwierdzam wiarygodność  danych  zawartych w niniejszym kwestionariuszu    

i  zobowiązuję się powiadamiać  o wszelkich zmianach w powyższych danych. 

 

 

    …………………………………………………………… 
         data i czytelny podpis   Rodzica/Prawnego opiekuna 

 

 

III. Oświadczam, że zapoznałem się ze Statutem Szkoły i akceptuję jego 

postanowienia. 

 

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

           data                                        podpis ucznia                                    czytelny podpis rodzica/opiekuna  

 

 

IV. Odbiór dokumentów (opuszczenie szkoły) 

 

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

                  data                                        podpis ucznia                           czytelny podpis rodzica/opiekuna 


