
 

Kwestionariusz osobowy kandydata/ucznia 

I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Adama Mickiewicza w Lublińcu 

 

Dane osobowe kandydata/ucznia 

Nazwisko  Imiona  

Data urodzenia (dd-mm-

rrrr) 
 PESEL            

Miejsce urodzenia  

Obywatelstwo  

Adres zamieszkania –  

stały  

(ulica, nr domu,  

nr lokalu, miejscowość, 

kod pocztowy, poczta) 

 

Adres zamieszkania – 

czasowy  

(ulica, nr domu,  

nr lokalu, miejscowość, 

kod pocztowy, poczta) 

 

E-mail   Telefon  

Dane rodziców/opiekunów prawnych
**

 

Dane Matki/opiekuna prawnego Ojca/opiekuna prawnego 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania –  

stały, czasowy  

(ulica, nr domu,  

nr lokalu, miejscowość, 

kod pocztowy, poczta) 

  

Telefon kontaktowy   

E-mail   

Wybór języków obcych* 

Jako pierwszy język obcy obowiązkowy wybieram  język angielski 

Jako drugi język obcy obowiązkowy wybieram: 

(proszę zaznaczyć liczbami: 1, 2, 3 kolejność preferencji  

języka, gdzie 1 oznacza najbardziej pożądany)
* 

 język niemiecki  język francuski  język rosyjski 
 

 

 Oświadczam, że wszystkie wyżej wymienione dane są zgodne z prawem i stanem faktycznym.  

 Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych moich i mojego dziecka w bazie danych Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza – I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Adama Mickiewicza w Lublińcu, ul. Sobieskiego 22 oraz na ich zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z przeprowadzeniem naboru, pobytem, 

przebiegiem nauki w szkole oraz informacyjnych Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza – I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  w Lublińcu, 

ul  Sobieskiego 22.  

Dane podaję dobrowolnie oraz mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych oraz ich poprawiania.  

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w związku 

z art. 20s, 20t, 20z i 20ze ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156,  ze zm.). 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) 

administratorem danych osobowych jest:  

Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza – I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Sobieskiego 22, 42-700 Lubliniec. 

 

 

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

 Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego Data i podpis kandydata/ucznia 

                                                           
**

 Niepotrzebne skreślić 
*
 Odpowiednia grupa językowa z podziałem międzyoddziałowym zostanie utworzona, przy co najmniej dwudziestu osobach chętnych.  

 Kontynuacja/rozszerzenie, do wyboru: język angielski lub język niemiecki 

 Podstawa, do wyboru: język angielski, język niemiecki, język francuski lub język rosyjski 


