
 

Data przyjęcia: ……………………….. 

Klasa: …………  1 

KARTA DANYCH UCZNIA 

INFORMACJE O UCZNIU 

1. Nazwisko  

2. Imiona  

3. PESEL            

4. Data urodzenia  

5. Miejsce urodzenia  

6. Adres zamieszkania  

7. Gmina miejsca zamieszkania  

8. Adres do korespondencji  

9. Uwagi (problemy zdrowotne, opinia, 

orzeczenie, inne) 
 

INFORMACJE O RODZICACH 

10. Imię i nazwisko ojca  

11. Adres zamieszkania ojca  

12. Adres do korespondencji ojca  

13. Numer telefonu ojca  

14. Adres e-mail ojca  

   

15. Imię i nazwisko matki  

16. Adres zamieszkania matki  

17. Adres do korespondencji matki  

18. Numer telefonu matki  

19. Adres e-mail matki  

Oświadczam, iż podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

…………………….………………………………. 
Data, podpis ojca 

…….………………………………………………. 
Data, podpis matki 

Numer ucznia: ………. 



 

2 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Liceum Ogólnokształcące COR, ul. Jana III Sobieskiego 
118, 43-300 Bielsko-Biała, jako Administratora Danych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz. U. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 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), danych 
osobowych mojego dziecka/moich* (*niepotrzebne skreślić) takich jak: imię, nazwisko, miejsce 
urodzenia, data urodzenia, imiona rodziców, miejsce zamieszkania/zameldowania, adres 
korespondencyjny, numer telefonu, adresy mailowe w celach związanych z realizacją obowiązku 
szkolnego, edukacyjnego i kulturalnego. 

2. Niniejszym oświadczam również, że dane podałem dobrowolnie oraz zostałem 
poinformowany, iż: 

a) przysługują mi prawa: wglądu w swoje dane, ich poprawienia, żądania zaprzestania 
ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, co do ich wykorzystywania oraz ograniczenia 
przetwarzania danych; 

b) w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych 
osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. 

…………………………….      ………….…………………………………………….. 
Data             Czytelny podpis obojga rodziców / pełnoletniego ucznia 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rodziców 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Liceum Ogólnokształcące COR, ul. Jana III Sobieskiego 
118, 43-300 Bielsko-Biała, jako Administratora Danych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz. U. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 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), moich 
danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania/zameldowania, adres 
korespondencyjny, numer telefonu, adresy mailowe w celach związanych z realizacją obowiązku  
szkolnego, edukacyjnego i kulturalnego mojego dziecka. 

2. Niniejszym oświadczam również, że dane podałem dobrowolnie oraz zostałem 
poinformowany, iż: 

a. przysługują mi prawa: wglądu w swoje dane, ich poprawienia, żądania zaprzestania 
ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, co do ich wykorzystywania oraz ograniczenia 
przetwarzania danych; 

b. w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych 
osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. 

…………………………….      ………….…………………………………………….. 
Data                              Czytelny podpis matki 

…………………………….      ………….…………………………………………….. 
Data                                Czytelny podpis ojca 


