LXXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA III SOBIESKIEGO
Czerniakowska 128, 00 – 454 Warszawa,
tel.: 22 841 42 66, fax.: 22 840 79 45
sekretariat@sobieski.edu.pl, www.sobieski.edu.pl
NIP: 7010378672 REGON: 010734830 EKD: 146625847

Warszawa, dnia ……………………………..…………..…………………

NUMER Z KSIĘGI UCZNIA:
(WYPEŁNIA SZKOŁA)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Zostałem zakwalifikowany do klasy:
Klasa

A
B
C
D
E
F
F

Profil

Przedmioty rozszerzone

medialna
biologiczno-chemiczna
filmowa
sztuk wizualnych
muzyczno – teatralna
dyplomatyczna z geografią
dyplomatyczna z historią

język polski, historia, język angielski
biologia, chemia
język polski, historia, język angielski
język polski, historia sztuki
język polski, historia, historia muzyki
geografia, język obcy nowożytny (fran., hisz., niem.), wos
historia, język obcy nowożytny (fran., hisz., niem.), wos

z językiem angielskim i językiem:

francuskim

hiszpańskim

niemieckim

oraz językiem dodatkowym (dotyczy tylko klasy F)
arabskim

tureckim

chińskim

DANE UCZNIA:
nazwisko:

imiona:

data urodzenia:

miejsce urodzenia:

PESEL

DANE KONTAKTOWE DO UCZNIA:
e-mail:

telefon:

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW:
imię i nazwisko:

imię i nazwisko:

telefon kontaktowy w godzinach pracy:

telefon kontaktowy w godzinach pracy:

adres mailowy:

adres mailowy:

DANE ADRESOWE:
adres zamieszkania:
miasto:

adres zameldowania (jeśli jest inny niż zamieszkania):
kod:

miasto:

kod:

ulica, nr domu/mieszkania:

ulica, nr domu/mieszkania:

dzielnica:

dzielnica:

telefon:

telefon:

Zostałam/em zapoznana/y z regulaminem przyjęć do LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego
w Warszawie w roku szkolnym 2021/2022.

……………………………………
data

……………………………………………
podpis kandydata

…………………………………….
podpis rodzica

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego moich danych w postaci
adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu przekazywania informacji związanych z procesem edukacji dziecka.
……………………………………
data

……………………………………………
podpis kandydata

Do uzupełnienia w momencie zakończenia nauki w szkole.

…………………………………….
podpis rodzica

DATA PRZYJĘCIA DO SZKOŁY: (wypełnia szkoła)

ODEBRAŁEM DOKUMENTY
powód: ………………………………………………………………………………………………………..
data: ……………………………………………………………………………………………………………
podpis: ……………………………………………………………………………………………………….

DATA ZAKOŃCZENIA NAUKI W SZKOLE:

WYMAGANE ZGODY I INFORMACJE

1. Zostałem poinformowany, że każdy uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach dodatkowych
przypisanych do klasy.
2. Proponowana przez Radę Rodziców opłata wynosi 200 zł/rok szkolny.

……………………………………
data

……………………………………………
podpis kandydata

…………………………………….
podpis rodzica

Oświadczam, że moje dziecko będzie uczęszczało na zajęcia:
religii
etyki
religii i etyki (w przypadku możliwości organizacyjnych szkoły)
wychowania do życia w rodzinie

……………………………………
data

……………………………………………
podpis kandydata

…………………………………….
podpis rodzica

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka utrwalonego na filmach, zdjęciach, grafikach, prac przez niego
wykonanych, nagrań i danych osobowych – imienia, nazwiska i klasy, w zakresie niezbędnym do działań promocyjnych szkoły,
na jej terenie, poza nią, na stronie internetowej szkoły: www.sobieski.edu.pl, na oficjalnych profilach szkoły w mediach
społecznościowych: www.facebook.com/losobieski i serwisach promujących szkołę, m.in. strony rekrutacyjne, profilach szkoły
na stronach wspomagających rekrutację.
……………………………………
data

……………………………………………
podpis kandydata

…………………………………….
podpis rodzica

Informujemy, że teren szkoły jest objęty monitoringiem wizyjnym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
gromadzonych za pośrednictwem monitoringu wizyjnego jest art. 108a ustawy Prawo oświatowe. Celem przetwarzania danych
osobowych za pośrednictwem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom Placówki, a także ochrona
mienia należącego do Placówki. Administratorem danych przetwarzanych w systemie monitoringu jest LXXV Liceum
Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego, ul. Czerniakowska 128, 00-454 Warszawa. Treść pełnego obowiązku informacyjnego,
znajduje się na tablicy ogłoszeń przy wejściu.

……………………………………
data

……………………………………………
podpis kandydata

…………………………………….
podpis rodzica

Zobowiązuje się do zapoznania ze Statutem LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie, aktualnymi
regulaminami i procedurami obowiązującymi w szkole (dostępnymi na stronie www.sobieski.edu.pl).
……………………………………
data

……………………………………………
podpis kandydata

…………………………………….
podpis rodzica

Wyrażam zgodę na utworzenie konta dostępu do dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia przypisanego do przekazanego przez
mnie adresu mailowego:
adres mailowy:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W LXXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANA III SOBIESKIEGO
Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 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 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego
podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego, ul. Czerniakowska 128, 00-454 Warszawa,
telefon: 22 841 42 66, e-mail: sekretariat@sobieski.edu.pl.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W LXXV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD), który będzie pełnił
nad prawidłowym przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się za pomocą
wiadomości e-mail wysłanej na adres: dbfos.iod.oswiata@um.warszawa.pl
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1. Wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59
ze zm.),Ustawa z dnia 1 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.), Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 ze zm.), Art. 6 ust.1 pkt c 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.
2. Zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników, interesantów oraz ochrony mienia poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego
(art. 108 a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe).
3. Realizacji celów związanych z promocją szkoły poprzez udostępnianie na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych informacji
o sukcesach uczniów, organizowanych wydarzeniach itp., również w zakresie wizerunku – po uzyskaniu zgody rodzica/opiekuna prawnego.
UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych.
Odbiorcami Państwa danych osobowych są instytucje publiczne i podmioty trzecie upoważnione do otrzymywania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa (m.in. organ prowadzący szkołę, organ nadzoru pedagogicznego, służby porządkowe i ratownicze, wojsko, itp.).
Dane osobowe przetwarzane w związku działaniami promocyjnymi będą obejmować imię, nazwisko, klasę ucznia oraz wizerunek utrwalony na
filmach, zdjęciach, grafikach. Dane osobowe przetwarzane w związku z działaniami promocyjnymi mogą być umieszczone na stronie internetowej
szkoły: www.sobieski.edu.pl, na oficjalnych profilach szkoły w mediach społecznościowych: www.facebook.com/losobieski i serwisach
promujących szkołę, m.in. strony rekrutacyjne, profile szkoły na stronach wspomagających rekrutację.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe są przechowywane przez LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego przez okres wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017 ze zm.). Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej
zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
W LXXV Liceum Ogólnokształcącym przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:
1. Dane identyfikacyjne ucznia – imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, adres zameldowania itp.
2. Informacje o potrzebach edukacyjnych ucznia – opinie, orzeczenia itp.
3. Dane identyfikacyjne rodzica/opiekuna – imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej itp.
4. Informacje dot. sytuacji wychowawczej ucznia.
5. Informacje dot. przebiegu nauczania ucznia, frekwencji itp.
6. Informacje o uzyskanych wynikach ucznia w konkursach, na zawodach itp.
7. Wizerunek zarejestrowany poprzez system monitoringu wizyjnego.
8. Imię, nazwisko, wyniki, wizerunek utrwalone podczas konkursów, uroczystości, zawodów i innych wydarzeń za pomocą urządzeń
fotograficznych i wideo.
PRAWO DOT. DANYCH OSOBOWYCH
Posiadają Państwo prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie
zgody – do ich usunięcia. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych, nie będą również profilowane.
KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych uczniów jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości nauki w LXXV Liceum
Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego.

……………………………………
data

……………………………………………
podpis kandydata

…………………………………….
podpis rodzica

