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Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych 

w Lublinie 

20 – 023 Lublin, ul. Chopina 28 

telefon/fax: 81-532-86-69  

rzemioslo@zsrz.lublin.pl 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY SŁUCHACZA 

DANE O SŁUCHACZU 

IMIĘ /DRUGIE 

IMIĘ 
  PESEL            

NAZWISKO  
DATA 

URODZENIA 
    -   -   

MIEJSCE 

URODZENIA 
 WOJEWÓDZTWO  

 

 
IMIĘ  

I NAZWISKO 

RODZICÓW 

MATKA  

OJCIEC  

 

ADRES ZAMELDOWANIA SŁUCHACZA 

MIEJSCOWOŚĆ  KOD   -    POCZTA  

ULICA  NR DOMU/MIESZKANIA  TELEFON  

E-MAIL  

SŁUCHACZA 
 

DODATKOWY KONTAKT ZE SŁUCHACZEM, 

NP.: NUMER TELEFONU RODZICÓW 
 

 

ADRES ZAMIESZKANIA SŁUCHACZA 

 (wypełnić tylko jeśli jest inny adres zameldowania) 

MIEJSCOWOŚĆ  KOD   -    POCZTA  

ULICA  NR DOMU/MIESZKANIA  TELEFON  

 

DEKLARUJĘ NAUKĘ JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO  

(właściwy wybór proszę zaznaczyć X) 

 język angielski  

 język niemiecki 

 

WYBIERAM PRZEDMIOTY, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: 

(właściwy wybór proszę zaznaczyć X) 

 geografia i matematyka  

 geografia i język angielski/język niemiecki (niepotrzebne skreślić) 
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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla 

Dorosłych z siedzibą w Lublinie, 20 – 023 Lublin ul. Chopina 28; 

• na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących 

celach: prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, przygotowanie i wydruk świadectw 

ukończenia szkoły oraz wydawanie ich duplikatów, prowadzenie działalności sekretariatu szkoły 

(wydawanie legitymacji szkolnych, indeksów, zaświadczeń, itp.), prowadzenie księgi ewidencji 

słuchaczy, księgi wydanych świadectw i indeksów zgodnie z art. 130 – 135, art. 149 – 150, art. 

157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, rozporządzeniem MEN z dnia 27 sierpnia 

2017 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646), rozporządzenia MEN z dnia 18 stycznia w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 170 z 

późn. zm.); 

• odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione z mocy prawa; 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym 

wykazie akt; 

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; W Polsce organem nadzorczym jest Generalny Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a jeśli w 

przyszłości powołany by został inny organ nadzorczy, ten organ właśnie będzie właściwy do 

rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem 

przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę 

odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego; 

• podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest 

obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym naukę w szkole. Oznacza to, że podanie 

danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie edukacji. 

 

 

__________________________, dnia _____________________ 

 

…………………………………………… 

podpis pełnoletniego słuchacza 

 


