
 

 

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA 

 

I. Informacje podstawowe 

1. Nazwisko ..................................................................................... 

2. Imiona ........................................................................................ 

3. Data i miejsce urodzenia ............................................................... 

4. Adres zameldowania. .................................................................... 

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

5. Adres zamieszkania (jeśli inny niż w pkt. 4) ..................................... 

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

6. PESEL ......................................................................................... 

7. Imiona i nazwiska Rodziców/Opiekunów prawnych ............................ 

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

8. Numer dowodu osobistego: 

    Matki/Opiekunki ......................... Ojca/Opiekuna ........................... 

9. Numer telefonu/adres e-mail.:                   

    Matki/Opiekunki .......................................................................... 

    Ojca/Opiekuna ............................................................................ 

10. Inne telefony kontaktowe ............................................................ 

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

 

II. Informacje dodatkowe 

1. Zainteresowania szkolne, ulubione przedmioty................................... 

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

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



2. Udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych ........................ 

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

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

3. Zainteresowania pozaszkolne........................................................... 

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

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

4. Informacje istotne w edukacji ucznia (zdrowotne, psychologiczne – np. 

     o dysleksji itp., socjalne inne) ........................................................ 

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

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

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

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów 

związanych z działalnością szkoły. 

 

Podpis Rodzica/Opiekuna ...........................................  

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy iż:  

 

1)  administratorem danych osobowych jest: 

       Edukacja Kinga Wnuk 

       ul. Sienkiewicza 65 

       27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

 

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji,  zgodnie z  Ustawą   

 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c    

 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

  

3)  dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy, 

 

4)  odbiorcami podanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do   

     uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

 

5) każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich  

 sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio  

 udzielonej zgody, 

 

       6)  każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 

       7)  podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 


