
ANKIETA EWIDENCYJNA UCZNIA LXVII L.O.      …………..  G / SP 

(UWAGA: proszę wypełniać czytelnie, drukowanymi literami)                    KLASA       

 

1. Nazwisko*:..... ..... ............. ........................................................................................................................ 

Imiona * (1): ............................................................. (2): ...........................................................................  

2. PESEL ......................................           Obywatelstwo:   .......................................................                          

3. Data ur.  ...................................  miejsce ur.: ........................... ........,woj. .............................................. 

 

4. Adres zamieszkania ucznia: 

 

..................................................................................................................................  ...................................................  
województwo powiat   gmina  miejscowość                                                            dzielnica 

............................................................................................................................................................................ 

 kod pocztowy,  poczta                                                 ulica, nr domu i mieszkania 

5.  ............................................................................................................................................. …................. 
 Nazwa urzędu miasta/urzędu dzielnicy   

 właściwego ze względu na miejsce zamieszkania                                kod miejscowość       ulica, nr budynku 

6.  Telefon ucznia**: ....................................................  e-mail ucznia** ......................................................  

7. Niepełnosprawność / specjalne potrzeby edukacyjne ucznia **:   (wpisać) ………………….………. 
 

8._OJCIEC: Imiona i nazwiska: ....................................................................................................................... 

Adres zamieszkania (jeśli inny niż ucznia)............................................................................................................................................ 

telefon./ e-mail: ** .................................................................................................................................. ........... 

miejsce pracy, adres ** ........................................................................................................................................  

zawód wykonywany, stanowisko:** .....................................................................................................................  

9._MATKA: Imiona i nazwiska: .....................................................................................................................  

Adres zamieszkania (jeśli inny niż ucznia).............................................................................................................................. .............. 
 

telefon./ e-mail: ** .................................................................................................................................. ........... 

miejsce pracy, adres ** ........................................................................................................................................  

zawód wykonywany, stanowisko:** .....................................................................................................................  

 (*) - proszę podać imiona zgodnie z aktem urodzenia                                                                     

 (**) – można  nie wypełniać 

W załączeniu przekazuję zdjęcia do legitymacji ucznia LXVII LO.   

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)   wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie zawartych w niniejszej 

Ankiecie ewidencyjnej ucznia LXVII LO oraz wizerunku na zdjęciu legitymacyjnym. 

 
Warszawa dn. …….…… 20..…r     

 

 

………………………… …………………………………            ………………………………………. 
podpis  kandydata    podpis matki (opiekunki prawnej)                                              podpis ojca (opiekuna prawnego) 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
rodziców / prawnych opiekunów i uczniów szkoły 

 
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – 
zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, że: 

 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w LXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie  jest dyrektor szkoły. 

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w LXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w 
Warszawie jest Wojciech Dłubak, kontakt: dbfos.iod.oswiata@um.warszawa.pl 

3) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przedstawionej ankiety 
ewidencyjnej ucznia LXVII LO z wyrażoną zgodą oraz podań skierowanych przez Państwa do dyrekcji szkoły. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a) statutowych, w tym wypełnienia dokumentacji szkolnej 

b) kontaktu pracowników szkoły z rodzicem/prawnym opiekunem w celu realizacji zadań statutowych szkoły i 
przepisów prawa oświatowego. 

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych 
będą: dyrekcja szkoły, pracownicy administracji szkoły, nauczyciele w tym wychowawca, nauczyciel bibliotekarz, 
psycholog i pedagog szkolny. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uczęszczania syna/córki do szkoły i realizacji 
przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji szkolnej. 

 7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści 
swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do 
wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

8) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, 
czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 
obowiązującym prawem. 

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w LXVII Liceum 
Ogólnokształcącym im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie:  

a) imion i nazwiska ucznia, jego numeru PESEL, daty i miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania  (ulica, numer 
budynku, numer mieszkania, kod pocztowy miejsca zamieszkania, miejscowość zamieszkania), właściwego urzędu 
miasta/gminy ze względu na miejsce zamieszkania oraz imion i nazwisk rodziców/prawnych opiekunów i ich adresów 
zamieszkania (ulica, numer budynku, numer mieszkania, kod pocztowy miejsca zamieszkania, miejscowość 
zamieszkania) ma charakter obowiązkowy i wynika z przepisów prawa oświatowego.  

Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania powyższych danych, a w przypadku niepodania lub żądania 
usunięcia tych danych konsekwencją będzie brak możliwości uczęszczania dziecka do szkoły. 

b) danych kontaktowych ucznia i rodziców/prawnych opiekunów (telefon, e-mail) ma charakter dobrowolny, jednakże 
konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości szybkiego i skutecznego kontaktu 
pracowników szkoły z Panią/Panem w nagłych sytuacjach zaistniałych w szkole oraz efektywnego realizowania celów 
statutowych szkoły. 

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

Zapoznałem się / Zapoznałam się 

 
Warszawa dnia, ………….……. 20…. r. 

 

 

………………………… …………………………………            ………………………………………. 
podpis  kandydata    podpis matki (opiekunki prawnej)                                              podpis ojca (opiekuna prawnego) 
 


