
Klasa _________rok szkolny 2022/2023 …………, dnia ………….

4 lenie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Mikołaja Kopernika

przedmioty rozszerzone ____________________

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

________________ ______________    __________________________________

NAZWISKO 1.IMIĘ                          2.IMIĘ OBYWATELSTWO

Data urodzenia __ __ __ __ __ __ __ __ ________________ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

D   D   M  M  R  R  R  R  miejsce urodzenia PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA:

_____________ _____________   _______ / ________           

miejscowość          ulica            nr domu / nr mieszkania

__ __ - __ __ __ ___________ ________ _______

kod pocztowy          miejscowość gmina powiat

________________ _______________________

telefon kontaktowy do ucznia adres mailowy

_________  ___  ___________ __________________________

      SP           nr   miejscowość ucz. przyszedł ze szkoły (dot. Przeniesienia)

Wybieram kontynuację języka _________________ , a jako drugi język obcy wybieram _________

                (angielski, niemiecki)

Posiadam Orzeczenie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub inne TAK / NIE

DANE RODZICÓW:

____________________________________________________TAK / NIE _______________

Nazwisko, imię matki Żyje telefon kontaktowy

________________________ _________________________

adres mailowy adres zam.(inny niż ucznia)

___________________________________________________TAK / NIE _______________

Nazwisko, imię ojca Żyje telefon kontaktowy

______________________ _________________________

adres mailowy adres zam. (inny niż ucznia)

______________________________ __________________________

podpis rodzica - prawnego opiekuna podpis rodzica - prawnego opiekuna

DANE ZAWARTE WE WNIOSKU PROSIMY WPISYWAĆ NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH - PISMEM DRUKOWANYM

(angielski, niemiecki, francuski, 

hiszpański, rosyjski)

Zgodność powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem



………………, dnia …………..

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

___________________ _____________________________

Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko - opiekuna prawnego

_____________________________

Imię i nazwisko - opiekuna prawnego

______________ ______________________________

Podpis ucznia podpis rodzica - opiekuna prawnego

________________ ______________________________

Podpis ucznia podpis rodzica - opiekuna prawnego

________________ ______________________________

Podpis ucznia podpis rodzica - opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć, informacji oraz mojego wizerunku z imprez, uroczystości szkolnych, 

uroczystosci w środowisku lokalnym jako reprezentant szkoły, konkursów, olimpiad, zawodów sportowych, 

projektów itp.. W budynku szkoły (gabloty, witryny)oraz na stronie internetowej szkoły na potrzeby Liceum 

Ogólnokształcącego w Brzesku, ul. Okulickiego 2. Nie bedę, w związku z tym rościł żadnych zobowiazań 

finansowych. (dz.U.2006.90.631 z późn. zm.)

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć, informacji oraz mojego wizerunku z imprez, uroczystości szkolnych, 

uroczystosci w środowisku lokalnym jako reprezentant szkoły, konkursów, olimpiad, zawodów sportowych, 

projektów itp. Na portalach społecznościowych, materiałach audiowizualnych i prezentacjach promujących 

działania Liceum Ogólnokształcacego w Brzesku, ul. Okulickiego 2. Nie będę, w związku z tym rościł 

żadnych zobowiązań finansowych. (dz.U.2006.90.631 z późn. zm.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dabych osobowych przez Liceum Ogólnokształcace w Brzesku,      

ul. Okulickiego 2 dla potrzeb szkoły zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych z zwiazku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporzadzenie o ochronie danych).

Zostałem/łam poninformowany/a o przysługujących mi prawie wglądu do danych osobowych oraz 

ich poprawieniu i uzupełnianiu. Zgoda jest dobrowolna i nie powoduje negatywnych skutków dla 

zainteresowanego.


