
* Niepotrzebne skreślić 

Ankieta osobowa ucznia 

VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego 

z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu 

 

 

Dane ucznia – wypełniają rodzice 

 
  Radom, dnia 

Imię pierwsze Imię drugie 

Nazwisko ucznia 

Data urodzenia Miejsce urodzenia 

PESEL ucznia 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna 

Telefon 

Imię i nazwisko matki / opiekunki 

Telefon 

Adres zameldowania 

Adres zamieszkania 

(jeśli inny niż zameldowania) 

     

(podpis ucznia)  (podpis rodziców/ opiekunów dziecka) 

Zgodnie z  art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 – 

tekst jednolity ze zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych nieletnich 

członków mojej rodziny, co do których przysługuje mi pełnia władz rodzicielskich - w zakresie imienia i nazwiska oraz klasy, do 

której uczęszcza, w celu promocji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 ul. Kilińskiego 25 w Radomiu, poprzez zamieszczenie ich 

w gazetkach i tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej szkoły. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy 

dobrowolności podania danych, oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych i możliwości ich 

poprawiania. 
     

  (podpis rodziców/ opiekunów dziecka) 

     

Numer gimnazjum rejonowego wg miejsca zameldowania wraz z właściwym Urzędem Gminy: 

     

  (podpis rodziców/ opiekunów dziecka) 

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z  2006 Nr  90, poz. 631, 

ze zm.) wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, do którego przysługuje mi pełnia 

władz rodzicielskich - w celu promocji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 ul. Kilińskiego 25 w Radomiu. Jestem świadomy/a, że 

promocja szkoły, będzie odbywać się poprzez zamieszczenie zdjęć w gazetkach i tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej 

szkoły.  

  (podpis rodziców/ opiekunów dziecka) 

Administratorem danych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 ul. Kilińskiego 25 w Radomiu. Dane będą 

przetwarzane wyłącznie do w/w celów. 

 


