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Kwestionariusz osobowy wychowanka/wychowanki                                      

Rok szkolny …………………….. 

I. DANE OSOBOWE WYCHOWANKA/WYCHOWANKI 

Nazwisko: Pierwsze Imię: Drugie Imię: 

Data urodzenia: 

  -   -     

    DZIEŃ                  MIESIĄC                             ROK 

Miejsce urodzenia: PESEL: 

           
 

Imię ojca: Imię matki i nazwisko panieńskie:  

Imię i nazwisko opiekuna prawnego:  

Numer telefonu oraz e-mail do pierwszego kontaktu  

z rodzicami/opiekunem prawnym: 

 

Numer osobisty telefonu komórkowego oraz e- mail ucznia: 

ADRES ZAMIESZAKANIA 

Ulica: Numer domu: Nr lokalu: Kod pocztowy: Miejscowość: 

Poczta: Gmina: Województwo: 

ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 

Ulica: Numer domu: Nr lokalu: Kod pocztowy: Miejscowość: 

Poczta: Gmina: Województwo: 

II. DANE DOTYCZĄCE NAUKI KANDYDATA/KANDYDATKI 

Pełna nazwa szkoły: 

Adres szkoły i telefon: 

Rodzaj szkoły (liceum, technikum, zawodowa): Klasa: Nazwisko i Imię wychowawcy: Telefon kontaktowy 
wychowawcy: 
 
 
 

 
III. RODZEŃSTWO KANDYDATA: IMIĘ, WIEK, SZKOŁA/STUDIA 
 
 
1. 

 

2. 

3. 

 

 4. 

 

Miejsce na zdjęcie  
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IV. INFORMACJA OD RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH O STANIE ZDROWIA DZIECKA 

1. Czy przebyte zabiegi i choroby dziecka mogą mieć wpływ na jego pobyt w Bursie Silesius:                                                                      

Tak               Nie 

2. Dane na temat alergii i uczuleń (w tym brane leki)……………………………………………………………………. 

3. Czy dziecko stale przyjmuje leki:          Tak                Nie  

4. Szczególne dolegliwości wynikające z choroby dziecka: bóle głowy, duszności, omdlenia, częste bóle 

brzucha, wzmożona męczliwość, ataki padaczki, niedosłuch, krótkowzroczność, nadpobudliwość, depresja, 

trudności w koncentracji, (podkreśl właściwe) lub inne ...................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………..………………………………………………………………………………………………… 

V. ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I RELIGIJNE  

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..   

Zgodnie z art.16  ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  

z dnia 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji do bursy. 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) 

informuję się, że:  

1) Administratorem danych osobowych uczniów i opiekunów jest  Bursa Silesius im. św .Ignacego Loyoli, ul. W. Stysia 16 a,  

53-526 Wrocław. 

2) Kontakt z IODO w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: bursasilesius@jezuici.pl. 

3) Dane osobowy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do bursy, zgodnie z ustawą z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty, 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1943) na podstawie Art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 24 kwietnia 

2016 r. 

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w ustawy.  

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa. 

6) Każdy uczeń i opiekun posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 

odwołania uprzednio udzielonej zgody. 

7) Uczeń (opiekun) ma prawo do wniesienia skargi do organy nadzorczego.  

8) Podanie danych obowiązkowych ze względu na przepisy prawa jest obligatoryjne w pozostałym zakresie jest dobrowolne.  

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji zgodnie z art. 270 § 1 i 2 

KK, że dane zawarte w niniejszym kwestionariuszu są zgodne z prawdą co potwierdzam 

własnoręcznym podpisem. 

 

Data i podpis matki/prawnego opiekuna……………….……………………… 

 

Data i podpis ojca/prawnego opiekuna…………………………………………. 


