
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA 

BIELSKIEJ SZKOŁY MENEDŻERÓW 
43-382 Bielsko-Biała, ul. Czesława Tańskiego 5 

e-mail: bsm@bsm.bielsko.pl, www.bsm.bielsko.pl, 

tel.: 33 829-72-12; fax: 33 829-72-21 

 

ROK SZKOLNY 2020/2021 
 
 

DANE UCZNIA 

Nazwisko  

Imię (Imiona)  

Pesel            

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania 

Ulica: Nr domu: Nr mieszkania: 

 

Kod pocztowy: Miasto: Województwo: 

 

Adres zameldowania 
(należy podać jeśli jest inny niż adres 

zamieszkania) 

Ulica: Nr domu: Nr mieszkania: 

 

Kod pocztowy: Miasto: Województwo: 

 

Jakich języków i ile lat 

uczyłam/uczyłem się do tej 

pory  

(w szkole i poza szkołą) 

 

Ukończona Szkoła 

Podstawowa 

 

Dane kontaktowe 

ucznia 
telefon: e-mail: 

 
 

DANE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) UCZNIA 
Imię i nazwisko ojca 

(opiekuna prawnego) 

 

Adres zamieszkania ojca 

(opiekuna prawnego) 

Ulica: Nr domu: Nr mieszkania: 

 

Kod pocztowy: Miasto: Województwo: 

 

Dane kontaktowe ojca 

(opiekuna prawnego) 
telefon: e-mail: 

Imię i nazwisko matki 

(opiekuna prawnego) 

 

Adres zamieszkania matki 

(opiekuna prawnego) 

Ulica: Nr domu: Nr mieszkania: 

 

Kod pocztowy: Miasto: Województwo: 

 

Dane kontaktowe matki 

(opiekuna prawnego) 
telefon: e-mail: 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Zgoda na przetwarzanie danych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1. i ust. 2. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

(RODO) informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące Bielskiej Szkoły Menedżerów  

w Bielsku-Białej, ul. Czesława Tańskiego 5 43-382 Bielsko-Biała. 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z pobieraniem nauki ucznia w Liceum 

Ogólnokształcącym Bielskiej Szkoły Menedżerów. 

3) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, z którymi Liceum Ogólnokształcące Bielskiej Szkoły Menedżerów 

w Bielsku-Białej współpracuje w przypadku konieczności ich przekazania uprawnionym podmiotom na podstawie 

przepisu prawa. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa. 

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwów wobec przetwarzania tych danych 

osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo przenoszenia danych. 

6) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku  

w systemie oświaty, (Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425, z poźn. zm.). 
 

2. Pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych 

 
Pouczony o odpowiedzialności z art. 233 § 1 k.k. w zw. z art. 75 § 2 k.p.a. oświadczam, że dane przedstawione  

w formularzu są zgodne z prawdą. 

 

3. Oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych): 
 

1) Wyrażam zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej szkoły (www.bsm.bielsko.pl) informacji o udziale 

mojego dziecka w imprezach szkolnych organizowaną przez Bielską Szkołę Menedżerów. 

2) Wyrażam / nie wyrażam zgody na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

wizerunku ucznia/uczennicy ……………………………………………………........................................  

(imię, nazwisko, pesel) w postaci fotografii cyfrowej przez Bielską Szkołę Menedżerów, Bielsko-Biała,  

ul. Czesława Tańskiego 5 zwanej dalej "szkołą" w tym szczególności na potrzeby działalności promocyjno-

marketingowej szkoły. 

3) W przypadku zagrożenia zdrowia dziecka wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy oraz przewiezienie 

dziecka do właściwej placówki zdrowotnej. 

 

 

 

 
     Bielsko-Biała, dn.  ……………………              ……………………………………… 

                                  (podpis rodziców/ opiekuna) 

Posiadam orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności 
(proszę podkreślić właściwą odpowiedź) 

 

tak – grupa…………………………………….. 

nie  

Posiadam orzeczenie 

poradni   psychologiczno-

pedagogicznej o kształceniu 

specjalnym 
(proszę podkreślić właściwą odpowiedź) 

 

tak (proszę dołączyć kserokopie orzeczenia) 

 

nie 

Deklaruję chęć uczestnictwa w 

zajęciach z religii/ etyki 
(proszę podkreślić właściwy wybór) 

  

tak / nie  

http://www.bsm.bielsko.pl/

