
Prosimy o uzupełnienie brakujących danych oraz poprawienie tych, które uległy zmianie. 
 
Klasa:           Numer KU: 
 
 

ANKIETA OSOBOWA 
 
1) Dane dotyczące dziecka: 
 
Imiona i nazwisko: ........................................................................................................................................ 

Data urodzenia: ......................................................... Miejsce urodzenia: ................................................... 

PESEL: ..................................................................... Obywatelstwo: .......................................................... 

Adres zamieszkania: .................................................................................................................................... 

Dzielnica/gmina: ....................................................... Tel. domowy: ............................................................ 

Adres zameldowania [jeśli inny niż zamieszkania]: ........................................................................................... 

Dzielnica/gmina: ........................................................................................................................................... 

 

MŁODSZE RODZEŃSTWO (jeśli jest, podać imię i datę urodzenia): ....................................................................... 
 
2) Dane dotyczące rodziców/opiekunów: 
 
Imię i nazwisko matki/opiekuna: ................................................................................................................... 

Miejsce pracy: .............................................................................................................................................. 

Wykonywany zawód: .................................................................................................................................... 

Tel. komórkowy: .......................................................... Tel. służbowy: ........................................................ 

Adres e-mail: ................................................................................................................................................ 

Adres korespondencyjny: ............................................................................................................................. 
 
Imię i nazwisko ojca/opiekuna: ..................................................................................................................... 

Miejsce pracy: .............................................................................................................................................. 

Wykonywany zawód: .................................................................................................................................... 

Tel. komórkowy: .......................................................... Tel. służbowy: ........................................................ 

Adres e-mail: ................................................................................................................................................ 

Adres korespondencyjny: ............................................................................................................................. 
 
3) Dane dotyczące szkoły rejonowej dziecka: 
 
Szkoła rejonowa: .......................................................................................................................................... 

Adres szkoły rejonowej: ................................................................................................................................ 

Tel. szkoły rejonowej: ................................................................................................................................... 
 

4) Nazwa szkoły, w której dotychczas uczyło się dziecko: ………………………………………………… 

 

W razie nagłej potrzeby proszę zawiadomić: .......................................................................................... 

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

...................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
Warszawa, dnia ...................................     ............................................... 
           podpis rodziców/opiekunów 
 
 



 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuje się, iż: 
1) administratorem danych osobowych uczniów jest Samodzielne Koło Terenowe nr 134 Społecznego 
Towarzystwa Oświatowego prowadzące Społeczną Szkołę Podstawową nr 26 STO im. prof. Jigoro Kano 
w Warszawie, ul. Puławska 97B, 02-595 Warszawa; 
2) dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami ww. Ustawy ; 
4) każdy rodzic/opiekun prawny ucznia posiada prawo do dostępu do danych osobowych ucznia, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody; 
5) rodzic/opiekun prawny ucznia ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru;  
6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w zbiorze danych Samodzielnego 
Koła Terenowego nr 134 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, 02-595 Warszawa, ul. Puławska 97 B 
i korzystanie z nich wyłącznie dla realizacji celów statutowych związanych z działalnością Koła. Dane są chronione 
zgodnie z Ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z późn. zm.) o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1. Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu 
i poprawiania moich danych osobowych. 

 
 
 
 

Warszawa, dnia .............................................                                                ........................................... 
                                                                                                                       podpis rodziców/opiekunów 


