
Kwestionariusz ucznia 
 

Imię / imiona i nazwisko ucznia ........................................................................  klasa ................ 
 
Data i miejsce urodzenia ............................................................................................................. 
 
PESEL ........................................................................................................................................... 
 
Jeżeli uczeń nie jest obywatelem polskim kraj pochodzenia i status:………………………………………. 
 
Adres zamieszkania ..................................................................................................................... 
 
Adres stałego zameldowania  (jeżeli jest inny niż zamieszkania) 
..................................................................................................................................................... 
Dyrektor szkoły na podstawie zapisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996), 
Art.36 ust.13 i ust.14 jest zobowiązany powiadomić dyrektora publicznej szkoły, w której obwodzie uczeń mieszka o 
spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego. 

 
Imiona i nazwiska  
rodziców/opiekunów ……………………………………………………………………………………………………………. 
Ares zamieszkania rodziców (jeżeli różny od adresu zamieszkania dziecka) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
nr tel. rodziców (opiekunów) ..................................................................................................... 
adresy poczty elektronicznej rodziców (opiekunów) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Inne istotne informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym 
pozwalające zapewnić odpowiednią opiekę nad dzieckiem:  
(podanie danych jest dobrowolne) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

----------  

Przyjmuję do wiadomości, że:  
 

1. Administratorem podanych danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu,  

ul. Małopolska 20, 45-301 Opole. 

2. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 

osobowych są dostępne w zakładce kontakt na stronie www.psp15.opole.pl oraz pod adresem e-mail: 

iodo@psp15.opole.pl.  

3. Dane przetwarzane są w celach:  

a. prowadzenia dokumentacji nauczania oraz realizowania zadań szkoły na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze danych oraz w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych (dane o zdrowiu, 

niepełnosprawności, specjalnych potrzebach edukacyjnych) dane będą przetwarzane na podstawie art. 

9 ust. 2 lit. g) RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem 

publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego,<…>). 

b. realizowania działań dydaktycznych oraz w celu umożliwienia udziału w formach zewnętrznych – 

konkursach, warsztatach, zajęciach, projektach zagranicznych, itp., na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e) 

RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

c. dokumentowania i informowania o działalności szkoły, sukcesach naukowych, sportowych i innych 

osiągnięciach szkolnych uczniów, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne 

do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

mailto:iodo@psp15.opole.pl


publicznej powierzonej administratorowi; w zakresie udostępniania tych informacji publicznie na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby. 

d. przetwarzania wizerunku w zakresie dokumentowania i informowania o działalności szkoły oraz w 

zakresie działań dydaktycznych i w celu umożliwienia udziału w formach zewnętrznych – konkursach, 

warsztatach, zajęciach, projektach zagranicznych, itp. - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda 

osoby. 

4. Dane przetwarzane będą w dokumentacji szkoły przez okres wynikający z przepisów prawa - nie dłużej niż 50 lat 

po zakończeniu nauki w szkole. Dane w zakresie wizerunku będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub 

do momentu zaprzestania danego rodzaju działalności przez szkołę. Dane będą publikowane na stronach i w 

mediach społecznościowych szkoły przez okres nauki w szkole, a następnie przez trzy lata po zakończeniu nauki.  

5. Podane dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w 

szczególności usługom hostingu i serwisowi IT 

6. Dane mogą być udostępniane do partnerów i organizatorów lokalnych oraz zagranicznych działań edukacyjnych. 

W szczególności, informacje mogą być udostępniane w postaci: 

a. zgłoszeń do udziału, 

b. relacji,  

c. sprawozdań,  

d. wypracowanych przez uczniów materiałów. 

Dane mogą być publikowane i udostępniane: 

a. na stronie internetowej szkoły, w mediach (również społecznościowych) oraz w  materiałach 

promujących działalność szkoły.  

b. na stronach internetowych, w mediach (również społecznościowych) oraz w materiałach z 

realizowanych działań partnerów szkoły. W szczególności organizatorów i koordynatorów projektów, w 

których biorą udział uczniowie lub szkoły. 

7. W trosce o dane osobowe uczniów, w razie potrzeby rejestracji lub dokonania zgłoszenia do konkursu, 

warsztatów, zajęć zewnętrznych, itp., udostępniany będzie najmniejszy możliwy zakres danych uczniów. 

8. W treści publikacji i materiałów mogą pojawić się dane takie jak: imię, nazwisko, klasa, szkoła, osiągnięte wyniki, 

wiek, wizerunek. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej 

osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

10. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym 

momencie przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Obowiązek podania danych wynika z zapisów: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, Ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.  

12. Podanie danych w zakresie dodatkowych informacji o stanie zdrowia, szczególnych potrzebach dziecka lub 

wizerunku ma charakter dobrowolny. 

 
 

.................................................. 
Podpis rodzica (opiekuna)  

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Opolu na utrwalenie i bezpłatne wykorzystanie 

wizerunku mojego dziecka w materiałach drukowanych, na stronach internetowych i w mediach 

społecznościowych własnych szkoły oraz jej partnerów w celu informowania o działalności szkoły, jej sukcesach 

i osiągnięciach uczniów oraz w celu udziału w projektach, warsztatach i innych formach aktywności uczniów. 

 
.................................................. 

Podpis rodzica (opiekuna)  
 

ZGODA NA UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW 

Wyrażam zgodę dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Opolu na udostępnianie informacji o moim dziecku 

w zakresie: imię, nazwisko, klasa, szkoła, osiągnięte wyniki, wiek w materiałach drukowanych, na stronach 

internetowych i w mediach społecznościowych własnych szkoły oraz jej partnerów w celu informowania o 

działalności szkoły, jej sukcesach i osiągnięciach uczniów. 

 
.................................................. 

Podpis rodzica (opiekuna)  


