
Ankieta osobowa kandydata na I rok 

 

1. Imiona i nazwisko kandydata .......................................................................................... 

2. Pesel ................................................................................................................................. 

3. Data urodzenia ................................................................................................................. 

4. Miejsce urodzenia ............................................................................................................ 

5. Adres zamieszkania i nr telefonu .................................................................................... 

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

6. Nazwa szkoły, do której uczęszcza................................................................................... 

7. Nazwiska i imiona rodziców ............................................................................................ 

8. Miejsce pracy rodziców, nr telefonu ............................................................................... 

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

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

                  Podpis 

Stan zdrowia dziecka jest mi znany i umożliwia mu udział w oferowanych zajęciach.  

Wyrażam zgodę na ewentualne udzielenie dziecku pierwszej pomocy medycznej. 

Uwagi, prośby i życzenia rodziców: ……………………..……..………………………………………………… 

…………………………                                                     ………………………………………………… 

                Data                                                                                 Czytelne podpisy rodziców/ prawnych opiekunów 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie osobowej 

kandydata na I rok do Państwowego Ogniska Plastycznego im. Ludwika Konarzewskiego Seniora w 

Rydułtowach „dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania placówki (zgodnie z Ustawą z 

dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych  Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm). 

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

                  podpis 

ZGODA NA UPUBLICZNIANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Wyrażamy zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek dziecka zarejestrowanych podczas 

realizacji konkursów, uroczystości, imprez, zajęć w POP i wypoczynku, w mediach: Internecie, prasie, telewizji, 

folderach, tablicy informacyjnej placówki. Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że wizerunek naszego 

dziecka będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby Ogniska i w celu prezentacji działalności oraz promocji 

placówki. 

…………….              .........................................................                       …...... ..................................... 

   Data               Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej          Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

Deklaruję comiesięczna dobrowolną wpłatę na konto Rady Rodziców kwoty .......................... na zakup 

materiałów uczniowskich. 

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

                                                                podpis 

 

Informacje zawarte w niniejszej ankiecie stanowią tajemnicę służbową. Stanowią materiał pomocniczy przy 

zapisywaniu ucznia. 



 

 

Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny 

 

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich 

przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka. 

 

Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka? 

Administratorem danych osobowych jest Państwowe Ognisko Plastyczne im. Ludwika Konarzewskiego Seniora  

z siedzibą w Rydułtowach, ul. Adama Mickiewicza 33. 

 

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka? 

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ognisku,  

a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na 

podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. 

 

Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co 

oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa  

i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii 

bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed 

nadużyciami i atakami. 

 

Jakie mają Państwo prawa? 

Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo: 

− wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy, 

− poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy, 

− przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe. 

 

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam 

o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu 

także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych). 

 

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka? 

Ognisko, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, za 

wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, 

lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Ogniska, np. innym administratorom obsługującym systemy 

teleinformatyczne Ogniska. 

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka? 

Ognisko przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku 

danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres 

ustalony na podstawie przepisów archiwalnych. 

 

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować? 

Ognisko wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować 

w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych wysyłając korespondencję na adres e-mail: 

iod@mzopo.rydultowy.pl, telefonicznie pod numerem 32 453 75 34, bądź osobiście w Miejskim Zespole 

Obsługi Placówek Oświatowych w Rydułtowach, ul. Raciborska 369. 

 


