Kierunek:
…………………………………………
………………………………………....

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 2019/2020
1. Imiona i nazwisko: ............................................................................................……..............
2. Data urodzenia:....................................................................................................……...........
3. Miejsce urodzenia: …....................................... Województwo ….....................………........

4. PESEL

□□□□□□□□□□□

5. Adres zamieszkania:
Kraj ............................................................ Województwo ......................………..............................
Powiat ……………………………..….. Gmina/Dzielnica…………………………………………..
Ulica................................................................. Nr domu...........…...... Nr mieszkania.........……......
Miejscowość …………………………………………….. Kod pocztowy …………………………
Telefon ucznia: ..................................................
6. Narodowość: ............……….................... Obywatelstwo: .......................................…...........
7. Nazwa i adres ukończonego gimnazjum: …................................................………..…..............
…............................................................................ rok ukończenia: ….................………….......
8. Dane rodziców/opiekunów:
Imię i nazwisko .............................................................tel. ..............................................
Imię i nazwisko ….........................................................tel. ..............................................

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).
Deklaracja uczęszczania na zajęcia dodatkowe (zaznaczyć odpowiednie):
-

Religia

TAK □

NIE □

-

Etyka

TAK □

NIE □

-

Wychowanie do życia w rodzinie

TAK □

NIE □

UWAGA:
Żadne z wyżej wymienionych zajęć nie są zajęciami obowiązkowymi. W przypadku wyboru Religii lub
Etyki ocena końcowa wpływa na średnią ocen z całego roku szkolnego.

Jestem świadoma/świadomy, że decyzja ta może zostać zmieniona na drodze pisemnego oświadczenia.
_____________________________
podpis kandydata

__________________________________
podpisy rodziców (opiekunów)

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW:

W ciągu roku szkolnego w każdą środę uczniowie będą zobowiązani do noszenia stroju galowego – biała
koszula, ciemne spodnie/spódnica oraz kamizelka. Zakup kamizelki będzie możliwy w szkole na początku
roku szkolnego.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Kopie świadectw ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i kopie zaświadczeń o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.
2.

Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o
szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.

3. 3 fotografie.
4.

Zaświadczenia z konkursów przedmiotowych ujętych w świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły
podstawowej.

5. Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym
zawodzie.
6. Karta zdrowia ucznia.

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 Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno –
Gastronomicznych nr 1 reprezentowane przez Dyrektora.
2) Z inspektorem ochrony danych osobowych Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno – Gastronomicznych nr 1 w Warszawie można się
skontaktować poprzez adres e-mail: rzarzeczna.iod@dbfomokotow.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych,).
3) Administrator danych osobowych — Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno – Gastronomicznych nr 1 - przetwarza Pani/Pana dane
osobowe na podstawie:
przepisów prawa, wymóg ustawowy:
zgody:
w celu:
w celu:
a) realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego;
a) promocji
szkoły,
także
w
mediach
b) zapewnienia
bezpieczeństwa
osobom
społecznościowych i na stronie internetowej szkoły
przebywającym na terenie obiektu.
b) organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w
zakresie niewynikającym bezpośrednio z przepisów
prawa, np. lista uczestników konkursu.
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których
Dane Ucznia i jego rodziców/ prawnych opiekunów nie
mowa w pkt. 3 odbiorcą danych Ucznia i jego rodziców/
będą przekazywane innym podmiotom, poza
prawnych opiekunów osobowych będą :
upoważnionymi z mocy prawa (policja, prokuratura, sąd,
a) DBFO – Mokotów
kurator sądowy)
b) Mazowieckie Kuratorium Oświaty
c) Wydział Oświaty i Wychowania dla dzielnicy
Mokotów
d) służba bhp
e) MEN (SIO)
f) OKE (Hermes) – egzaminy
g) Podmioty upoważnione z mocy prawa (policja,
prokuratura, sąd, kurator sądowy)
Dane osobowe Ucznia i jego rodziców/ prawnych
Dane osobowe Ucznia i jego rodziców/ prawnych
opiekunów będą przechowywane przez okres wymagany
opiekunów będą przechowywane przez okres potrzebny
przepisami archiwalnymi, maksymalnie 50 lat, z
do realizacji celu.
wyjątkiem danych z monitoringu, które są
przechowywane przez okres 30 dni.
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: zshg@zshg.waw.ids.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno –
Gastronomicznych nr , ul. Krasnołęcka 3, 00-734 Warszawa
6) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno
– Gastronomicznych nr 1 przysługuje Uczniowi i jego rodzicom/ prawnym opiekunom prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
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
____________________
(data, imię i nazwisko ucznia)

zapoznałam/zapoznałem się
_______________________

(data, imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

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/danych osobowych mojego dziecka przez
Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno – Gastronomicznych nr 1 w celu prowadzenia działalności dydaktycznej
i wychowawczej szkoły w zakresie niewynikającym bezpośrednio z przepisów prawa oświatowego. Zgoda
dotyczy danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e- mail, wizerunek, informacje o
sukcesach i osiągnięciach, dane kontaktowe rodziców.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być ona odwołana w każdym czasie.
_____________________________
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/danych osobowych mojego dziecka przez
Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno – Gastronomicznych nr 1, w celu promocji szkoły także w mediach
społecznościowych i stronie internetowej w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres email, wizerunek, informacje o sukcesach i osiągnięciach, dane kontaktowe rodziców.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być ona odwołana w każdym czasie.
_____________________________
podpis kandydata

__________________________________
podpisy rodziców (opiekunów)

Oświadczam, iż zostałam/łem poinformowany, że na terenie Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno –
Gastronomicznych nr 1 funkcjonuje monitoring wizyjny.

_____________________________
podpis kandydata

__________________________________
podpisy rodziców (opiekunów)

