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KWESTIONARIUSZ   

ZGŁOSZENIA  

DO SZKOŁY  

 
 

1. Klasa _______________________________________ 2. Rok szkolny ________________________________________ 

3. Dane osobowe dziecka  

Imiona i nazwisko _________________________________________________________________________________________

  

 

Data urodzenia ________________________________  Miejsce urodzenia _____________________________________  

                                                                                                                               (miejscowość i województwo) 

 

Adres zameldowania ______________________________________________________________________________________

  

 

Adres zamieszkania _______________________________________________________________________________________ 

                                         (w przypadku, gdy jest inny od adresu zameldowania) 
 

PESEL ___________________________________________ 

 

 

4. Informacje o dziecku, które chcielibyście Państwo przekazać 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

5. Zainteresowania pozalekcyjne (kółka) 

- sportowe (jakie?)  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

- przedmiotowe (jakie?) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

  

- inne (zaznacz te, które interesują Twoje dziecko) 

 muzyczne        plastyczne      teatralne        

 

kulinarne   informatyczne     turystyczne 
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6. Świetlica 

Dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach świetlicowych w godzinach  od  _____ do _____. 

 

7. Jeżeli posiadają Państwo dodatkowe dokumenty, prosimy o dołączenie ich kopii oraz 

wypisanie załączników 

1. ______________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. ______________________________________________________________________________________________________________ 

 

9. Dane rodziców (opiekunów) 

 

Matka (opiekun prawny) Ojciec (opiekun prawny) 

Imię i nazwisko 

 

 Imię i nazwisko 

 

Adres 

 

 Adres 

 

Telefon 

 

 Telefon 

 

e-mail 

 

 e-mail 

 

Miejsce pracy 

 

Miejsce pracy 

 

 

Telefon służbowy 
 

 
Telefon służbowy  

 

 

 
________________________________________________                              ______________________________________________                        

podpis matki               podpis ojca 
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8. Oświadczenie 

 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) i pkt e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez O'CHIKARA M. Kwiatkowski 

i D. Kowalski  sp. j. z siedzibą w Gdańsku, ul. Zakopiańska 37A, prowadzącą Niepubliczną Szkołę 

Podstawową SOKRATES, jako Administratora danych osobowych, danych osobowych swoich oraz 

mojego dziecka/podopiecznego zawartych w Kwestionariuszu zgłoszenia, w celu i zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz na czas nauki dziecka/podopiecznego 

w Szkole. 

 

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

 przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka/podopiecznego na 

potrzeby rekrutacji oznacza ich zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 

przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 

wykorzystywanie, ujawnianie na terenie budynku Szkoły w związku z działalnością Szkoły, 

jak również organizowanymi przez Szkołę wydarzeniami, zawodami sportowymi, 

konkursami, imprezami, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, 

dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.  

• podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji; 

• posiadam prawo dostępu do treści moich danych i danych mojego dziecka/podopiecznego 

i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem ich 

przetwarzania do momentu cofnięcia zgody; 

• moje dane osobowe oraz dane mojego dziecka/podopiecznego będą przechowywane przez 

okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji oraz, w przypadku przyjęcia 

dziecka/podopiecznego do Szkoły, do zakończenia edukacji w Szkole, a po jej zakończeniu 

zostaną zniszczone; 

• jeśli uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mam prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Administratora Danych Osobowych niezamówionych informacji 

na moją skrzynkę pocztową, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Wyrażam zgodę na filmowanie dziecka/wykonywanie w czasie organizowanych przez Szkołę imprez zdjęć 

dziecku oraz ich publikację, m.in. na tablicy i/lub stronie Szkoły w związku z działaniami informacyjnymi 

oraz marketingowymi Szkoły. 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w badaniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych 

przez Szkołę.  

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Szkołę prac dziecka wytworzonych pod 

kierunkiem nauczyciela na zajęciach szkolnych lub dla celów zajęć szkolnych. 

 

 
________________________________________________      
                Miejscowość i data       
 
 

 
________________________________________________                              ______________________________________________                        

podpis matki               podpis ojca 
  

 

 

 

 

 


