
Publiczna Szkoła Podstawowa OO. Bernardynów 
Wiączyń Dolny 18; 92-701 Łódź 
Tel. +48 508 816 374 
e-mail: szkola.bernardyni@wp.pl 
 

KWESTIONARIUSZ 
 

Dane kandydata 
 

Dane osobowe dziecka 

Imię/Imiona   Data urodzenia  

Nazwisko  Klasa  

PESEL            

Miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania dziecka 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica  Kod 
pocztowy 

 

Nr domu/mieszkania  

Dodatkowe informacje o dziecku 

Dziecko będzie korzystać  
z opieki świetlicowej 

Tak Nie 
Wzrost dziecka  

w cm* 
 

Dziecko będzie korzystać  
z posiłków w szkole 

Tak Nie 

Dziecko będzie uczęszczać na zajęcia dodatkowe: 

Językowe Tak Nie 

Sportowe Tak Nie 

Artystyczne Tak Nie 

Kształcenie specjalne 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebnie kształcenia 
specjalnego  

Tak Nie 

Nr orzeczenia  

Poradnia, która wydała orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego 

 

Typ orzeczenia (rodzaj 
niepełnosprawności) 

 

Dodatkowe informacje o dziecku 
 

                                                             
* potrzebne do dobrania krzesła oraz stolika 
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Placówka rejonowa (właściwa ze względu na miejsce stałego zameldowania) 

Nr szkoły podstawowej rejonowej i nazwa   

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica  Numer budynku  

Parafia (właściwa ze względu na miejsce stałego zameldowania) 

Nazwa  

Miejscowość/dzielnica  

Dane osobowe matki/opiekunki prawnej 

Imię  Nazwisko  

Adres zamieszkania 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica  Nr 
domu/mieszkania 

 

Kod pocztowy  

Dane kontaktowe 

Telefon  

Adres e-mail  

Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego 

Imię  Nazwisko  

Adres zamieszkania 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica  Nr 
domu/mieszkania 

 

Kod pocztowy  

Dane kontaktowe 

Telefon  

Adres e-mail  

Dane osób uprawnionych do odbioru dziecka ze szkoły 

Imię  Nazwisko  

Stopień pokrewieństwa: 

Numer dowodu osobistego: 

Imię  Nazwisko  

Stopień pokrewieństwa: 

Numer dowodu osobistego: 

Imię  Nazwisko  

Stopień pokrewieństwa: 

Numer dowodu osobistego: 

Imię  Nazwisko  

Stopień pokrewieństwa: 

Numer dowodu osobistego: 



Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem 

 

Data…………………… Podpis matki lub opiekunki prawnej……………………………………………. 

 

Data……………………   Podpis ojca lub opiekuna prawnego…………………………………………….. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych zawartych  

w niniejszym Kwestionariuszu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych  

Dz. Ust. 2018 poz. 1000) 

 

Data…………………… Podpis matki lub opiekunki prawnej……………………………………………. 

 

Data……………………   Podpis ojca lub opiekuna prawnego…………………………………………….. 

 

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców w procesie rekrutacji 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 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) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych rodziców i uczniów jest Publiczna Szkoła Podstawowa OO. Bernardynów w Wiączyniu 
Dolnym. Z administratorem można się skontaktować listownie: ul. bł. o. A. Pankiewicza 15 91-738 Łódź lub e-mailem: 
szkola.bernardyni@wp.pl 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest: o. Bartosz Stankiewicz, z którym można się skontaktować e-mailem: 
szkola.bernardyni@wp.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej OO. Bernardynów, na 
podstawie: 

a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a dokładnie w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego w art. 13/14 oraz art. 130 i 
nast. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.),  

b. art. 9 ust. 2 lit. h RODO 
4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe 

na podstawie przepisów prawa,  
a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie 
uczęszczał do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku. 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają 
Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia 

w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.  
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