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KWESTIONARIUSZ UCZNIA 
Proszę wypełnić drukowanymi literami 

 

1. DANE OSOBOWE UCZNIA 

       
 

NAZWISKO 

                             

 

IMIĘ (IMIONA) 

                             

                             

 

DATA URODZENIA 

(dzień, miesiąc, rok) 

   

- 

   

- 

     

MIEJSCE URODZENIA 

             

 

PESEL 

            

OBYWATELSTWO** 

 

ADRES ZAMELDOWANIA ZAMIESZKANIA (wypełnić jeśli jest inny niż zameldowania) 

WOJEWÓDZTWO   

KOD/MIEJSCOWOŚĆ   -       -     

POWIAT   

GMINA   

DZIELNICA   

ULICA/ NR DOMU I 

MIESZKANIA 

  

NUMER TELEFONU   

E-MAIL KANDYDATA   

 
2. DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 
 MATKA / OPIEKUN PRAWNY OJCIEC / OPIEKUN PRAWNY 

IMIĘ   

NAZWISKO   

NR. TELEFONU   

E-MAIL   

 

 

……………………………...                                                                                                                                                           ………………….. 
podpis rodziców (opiekunów)                                                                                                                                                            podpis kandydata 

 

** w przypadku obywatelstwa innego niż polskie, proszę o dołączeni kopii dokumentów informujących o podstawie prawnej pobytu w Polsce 

    
CLVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE INTEGRACYJNE 

„PRZY ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH” 

00 – 722  Warszawa, ul.  Podchorążych  49/61 

tel.  841 – 71 – 61 e-mail: lo156@edu.um.warszawa.pl 

www.lo156.pl 

mailto:lo156@edu.um.warszawa.pl


 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

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  sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) — zwanego dalej Rozporządzeniem oraz Ustawy o ochronie danych 

osobowych z dn. 10 maja 2018 r.  (Dz. U. 2018 poz. 1000) , informujemy, iż : 

1) Administratorem danych osobowych Ucznia i jego rodziców/ prawnych opiekunów jest: CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne 

„Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie 00-722 Warszawa, ul. Podchorążych 49/61 reprezentowane przez Dyrektora szkoły 

2) Z inspektorem ochrony danych osobowych w CLVI Liceum Ogólnokształcącym Integracyjnym „Przy Łazienkach Królewskich” w 

Warszawie można się skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@edu.um.warszawa.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, 

CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne 00-722 Warszawa, ul. Podchorążych 49/61). 

3) Administrator danych osobowych — CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w Warszawie - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 

podstawie:   

przepisów prawa,  zgody,  

w celu:  

a) realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego; 

b) rekrutacji uczniów; 

c) zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym 

na terenie obiektu. 

w celu:  

a) promocji szkoły, także w mediach społecznościowych i na stronie 

internetowej szkoły, Facebooku oraz Microsoft i innych platformach 

nauczania zdalnego, 

b) organizacji procesu dydaktyczno –wychowawczego 

niewynikających bezpośrednio z przepisów prawa, np. lista 

uczestników konkursu. 

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których 

mowa w pkt 4 odbiorcą danych Ucznia i jego rodziców/ 

prawnych opiekunów osobowych będą : 

a) DBFO – Mokotów 

b) Mazowieckie Kuratorium Oświaty 

c) Wydział Oświaty i Wychowania dla dzielnicy 

Mokotów 

d) służba bhp 

e) SIO 

f) Hermes (OKE) - egzaminy 

Dane Ucznia i jego rodziców/ prawnych opiekunów będą przekazywane 

innym podmiotom, upoważnionym z mocy prawa (Policja, prokuratura) 

oraz na podstawie zgody Facebookowi (USA) i Microsoft (USA) 

Dane osobowe Ucznia i jego rodziców/ prawnych 

opiekunów będą przechowywane przez okres max. 50 lat,  

dane z monitoringu, które są przechowywane przez okres 30 

dni. 

Dane osobowe Ucznia i jego rodziców/ prawnych opiekunów będą 

przechowywane przez okres potrzebny do realizacji. 

4) W przypadku, gdy podanie przez Ucznia i jego rodziców/ prawnych opiekunów danych osobowych jest wymogiem ustawowym 

zobowiązana/zobowiązany jest Uczeń i jego rodzic/ prawny opiekun do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie nieprzyjęcie do szkoły. 

5) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Uczniowi i jego rodzicom/ prawnym opiekunom prawo do cofnięcia tej zgody w 

dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 

obowiązującym prawem. 

4) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Uczniowi i jego rodzicom/ prawnym opiekunom 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. Z powyższych praw można skorzystać poprzez 

kontakt e-mailowy: lo156@edu.um.warszawa.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Podchorążych 49/61 00-722 

Warszawa 

6) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w CLVI Liceum Ogólnokształcącego 

Integracyjnego „Przy Łazienkach Królewskich” przysługuje Uczniowi i jego rodzicom/ prawnym opiekunom prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – UODO ul. Stawki2  00-193 Warszawa 

7) Dane Ucznia i jego rodziców/ prawnych opiekunów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

Informuję również Państwa, że dokładamy starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony 

danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

zapoznałam/zapoznałem się                 zapoznałam/zapoznałem się 

 

 

        
(data, imię i nazwisko ucznia)                                             (data, imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 

 

mailto:IOD@edu.um.warszawa.pl
mailto:lo156@edu.um.warszawa.pl


Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dn.10 maja 2018r. (Dz. U. 2018 poz. 

1000 ze zm.); Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (Dz. U. z 2018 poz.1191, ze 

zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora CLVI LO Integracyjnego, w 

celu działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły, także przy użyciu narzędzi Office 365 firmy 

Microsoft w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, nr mail, wizerunek, informacje o 

sukcesach i osiągnięciach, dane kontaktowe rodziców. 

 

 

_____________________________                                 __________________________________ 
    podpis kandydata                  podpisy rodziców (opiekunów) 

 

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dn.10 maja 2018r. (Dz. U. 2018 poz. 

1000 ze zm.); Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (Dz. U. z 2018 poz.1191, ze 

zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora CLVI LO Integracyjnego, w 

celu promocji szkoły także w mediach społecznościowych na Facebooku i stronie internetowej w zakresie: 

imię, nazwisko, wizerunek, informacje o sukcesach i osiągnięciach. 
 

 

_____________________________                                 __________________________________ 
    podpis kandydata                  podpisy rodziców (opiekunów) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA UCZNIA NA ZAJĘCIA RELIGII/ETYKI 
 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty – tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 

256, poz. 2572 z póź. zm.; Rozporządzenie MEN z dn. 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach – Dz. U. 1992r. nr 36, poz. 155 z póź. 

zm.;  Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 poz. 478).   
 

 

 
Oświadczam, iż od roku szkolnego 2021/2022 wybieram dla mojego syna/córki zajęcia z 

(podkreśl właściwe): 

 religii rzymskokatolickiej,  

 religii………………………………….………,  

 etyki,  

 religii…………………………..…. i etyki,  

 żadne z wymienionych (kreska na świadectwie) 

Jestem świadoma/świadomy, że decyzja ta może zostać przeze mnie zmieniona na drodze pisemnego 

oświadczenia. 

 

                                     __________________________________ 
                      podpisy rodziców (opiekunów) 

 

 

Oświadczam, że nie wyrażam zgody na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach wychowania do życia 

w rodzinie. (Proszę podpisać tylko w przypadku rezygnacji z zajęć) 

__________________________________ 
                      podpisy rodziców (opiekunów) 

 
 

Jako drugi język obcy wybieram (zaznacz   X): 

  niemiecki od podstaw     hiszpański od podstaw 

  niemiecki kontynuacja     hiszpański kontynuacja 

 

 

Dyrekcja CLVI LO w przypadku braku zainteresowania wybranym językiem obcym zastrzega sobie prawo 

przydziału do powstałej grupy po uprzednim uzgodnieniu zmiany języka z zainteresowanym uczniem. 

 

_____________________________                                 __________________________________ 
    podpis kandydata                  podpisy rodziców (opiekunów) 

 

 

 

 


