
 

 

 

 

 

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. Z. WRÓBLEWSKIEGO W KRAKOWIE  

UL. K. CZAPIŃSKIEGO 5, 30-048 KRAKÓW 

 
Wybrana klasa 
  

 Rok szkolny 

Wybieram do nauki w IX Liceum Ogólnokształcącym drugi język obcy (właściwe zakreślić): 

niemiecki  francuski  włoski 
                                                         

Dane osobowe ucznia 

PESEL 
 

           
 

Nazwisko  
  

Imię   Drugie imię  

    

Data urodzenia  
  

Miejsce urodzenia  

Kraj urodzenia Obywatelstwo 

  

Adres zameldowania (kod, miejscowość, nr domu, mieszkania)  
  

Adres zamieszkania (kod, miejscowość, nr domu, mieszkania)  

Województwo  
  

Powiat   Gmina  

 

Dane matki   

Nazwisko  
  

Imię  

 

Adres zameldowania (kod, miejscowość, nr domu, mieszkania)  
  

Adres zamieszkania (kod, miejscowość, nr domu, mieszkania)  

Województwo  
  

Powiat   Gmina  

 

Telefon domowy  
  

 Telefon komórkowy  

   
Dane ojca  

Nazwisko  
  

Imię  

  

Adres zameldowania (kod, miejscowość, nr domu, mieszkania)  
  

Adres zamieszkania (kod, miejscowość, nr domu, mieszkania)  

Województwo  
  

Powiat   Gmina  

  

Telefon domowy  
  

 Telefon komórkowy  

 



 

 

 

 

 

 

Dodatkowe dokumenty: 

1. Informacje Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia itp.) 

________________________________________________________________________________________________ 

2. Inne: 

________________________________________________________________________________________________ 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: „RODO”) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, informujemy, że: 

Administrator danych: 
Administratorem danych osobowych jest IX Liceum Ogólnokształcące im. Z. Wróblewskiego w Krakowie, ul. K. Czapińskiego 5 

30-048 Kraków (dalej: „Liceum”).  

Inspektor ochrony danych: 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: p. Hubert Michalski tel. 12-616 84 09, e-mail: inspektor 4@mjo.krakow.pl 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 5 ust. 1, pkt a-f oraz art 6 ust. 1, pkt c-d RODO i wyłącznie w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Liceum. 

Okres przechowywania danych osobowych: 
Podane w niniejszym kwestionariuszu dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do 

zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli 

ich spełnienia przez organy publiczne. 

Prawo dostępu do danych osobowych: 
Udostępniający dane osobowe posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz 

prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych 

osobowych. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Udostępniającemu dane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji przez IX Liceum Ogólnokształcące 

im. Z. Wróblewskiego w Krakowie na podstawie 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 osobowych) w zakresie (właściwe 

zakreślić): 

 

a. Promowania placówki, jej działań dydaktyczno – wychowawczych oraz osiągnięć uczniów, relacji z życia szkoły, a także 

organizowanych wydarzeń kulturalnych, - TAK /NIE  

b. Przetwarzania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, klasy oraz wizerunku i ich publikacji na portalu Facebook 

TAK/NIE 

c. Zamieszczania na stronie internetowej szkoły TAK/NIE 

d. Publikacji w gazetkach i gablotach szkolnych TAK/NIE 

e. Nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art.81 ust.1 prawa autorskiego TAK/NIE 

f. Przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA w związku z poblikacją na portalu Facebook TAK/NIE    

 

Państwa dane osobowe będą przekazywane do Państwa trzeciego USA w związku z publikacją na portalu Facebook. Wówczas 

Odbiorcą danych osobowych będzie FACEBOOK INC. Spółka Facebook Inc. (dalej „Facebook”) przystąpiła do Porozumienia 

w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA z Departamentem Handlu USA w odniesieniu do pozyskiwania i przetwarzania danych 

osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich 

poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

Data i podpis ucznia___________________________________ 

Data i podpis rodzica___________________________________ 

 


