KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
BURSY SZKOLNEJ DLA DZIEWCZĄT W TARNOWIE
1. Nazwisko i imiona: .………………………………………………………………………...………….....
2. Data i miejsce urodzenia: .………………………………………………………………..……………....
3. PESEL: ……………………………………………………….………………………..……..……..........
4. Imiona rodziców:
a) imię matki: .……….…….…………….…………..………...………………........................................
telefon komórkowy/domowy: ………………………………………...………………………………
zawód i miejsce pracy: …...……………....……………………………………………………….......
b) imię ojca: …………….………………..……………………………………………………………....
telefon komórkowy/domowy: ..………………………………………………………………………
zawód i miejsce pracy: ………………………..………...…………………..………………………...
5. Dokładny adres zamieszkania:
miejscowość / ulica / nr domu: ………………………………………...……..……………...…………...
kod pocztowy / poczta: …………………………………..…....……, gmina: …...……………...…….…
powiat: ………………………….……..….……, województwo: ………...……..……...……………….
6. Rodzeństwo (na utrzymaniu rodziców): imię i wiek: ……………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………........
7. Szkoła i klasa do której uczęszczasz lub do której złożyłaś dokumenty: ……….……………..……........
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….........
8. Stan zdrowia (informacje, które rodzic uważa za wskazane dla zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w czasie
pobytu w Bursie, np.: zażywane leki, alergie, zdarzające się omdlenia, ataki padaczki lub inne dolegliwości
wymagające szczególnej opieki wychowawczej):

………………………………………………………………………………………………….……........
………………………………………………………………………………………………….……........
…………………………………………………………………………………………………………….
9. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających
wizerunek mojego dziecka na tablicach w budynku placówki oraz na stronie internetowej Bursy
Szkolnej dla Dziewcząt w Tarnowie.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko
i wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych Bursy.

…………………………...

……………………………..............

Data składania kwestionariusza

Podpis rodziców/opiekunów prawnych

*podkreślić właściwe

………………………....
Podpis dziecka

KLAUZULA INFORMACYJNA
w Bursie Szkolnej dla Dziewcząt w Tarnowie

Szanowni Rodzice/opiekunowie prawni,
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
(dalej: RODO) i zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydanym przez Konferencję Episkopatu
Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy że:
1. Administratorem danych osobowych Państwa i dziecka jest Bursa Szkolna dla Dziewcząt
w Tarnowie, przy ul. Rejtana 10, dane kontaktowe Administratora: adres e-mail:
kontakt@bursarejtana.pl, tel. 14/621 81 32.
2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
3. Dane osobowe Państwa i dziecka są przetwarzane w związku z realizacją ustawowych zadań
i obowiązków Bursy, określonych w przepisach prawa oświatowego w celu realizacji zadań
statutowych Bursy m.in. zapewnienia opieki wychowawczej.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji statutowych
zadań placówki. Dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa albo Państwa zgody.
5. Dane są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu dla
jakiego zostały zebrane, a po realizacji tego celu zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów
prawa.
6. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679
(RODO) oraz do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
profilowaniu.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

……………………….....………, …………………..
Miejscowość,
Data

……………………………………
Administrator

...………………………………………….
Podpis rodziców/opiekunów prawnych

