
KWESTIONARIUSZ 

 
I. Proszę o przyznanie miejsca w Bursie Międzyszkolnej przy Zespole Szkół Nr 1               

im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim mojemu synowi/córce 

 

…………………..………………………………………………………………………………. 
/imię i nazwisko wychowanka/ 

…………………………..………………………………………………………………………. 
/nazwa szkoły, klasa, profil kształcenia/ 

PESEL wychowanka:…………………………………………………………………………… 

Miejsce stałego zamieszkania wychowanka:…………………………………………………… 
                                                                                    /miejscowość/ 

………………………...………………………………………………………………………… 
/ ulica, nr domu/ /kod pocztowy, poczta/ 

…………………………...……………………………………………………………………… 
/gmina, powiat/ 

Miejsce stałego zamieszkania rodziców lub opiekunów wychowanka: 

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

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

…………....................... 

Numery telefonów:  

 

- matki:………………………………………………………………………………………….. 

- ojca:…………………………………………………….……………………………………… 

- wychowanka:………………………………………………………………………..………… 

- stacjonarny:……………………………………………………………………………………. 

Odległość od miejsca zamieszkania do szkoły…………………………………………….…… 

Możliwość dojazdu do szkoły /środki lokomocji, czas dojazdu/……………………………….. 

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

II. Planowany okres pobytu w bursie od………………………..do…………………………… 

 

III. Dziecko powinno przybyć do bursy w towarzystwie jednego z rodziców lub opiekunów  

2 września 2019r. 

 

IV. Dziecko powinno posiadać Dowód Osobisty w celu zameldowania w bursie. 

/Jeśli dziecko nie ma takiego dokumentu, należy wyrobić go w czasie wakacji./ 

 

V. W dniu 02.09.2019 r. o godzinie 11.00 odbędzie się zebranie z rodzicami lub 

opiekunami w celu omówienia zasad współpracy i podpisania stosownych dokumentów.  

 

…………………………………….                     ………………………………….      
                    data                                                                 /podpis rodzica lub opiekuna/ 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
1) Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, nad którym sprawują 

Państwo władzę rodzicielską lub opiekę jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego  

w Sokołowie Podlaskim. 

2) Inspektor ochrony danych w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim 

będzie dostępny pod adresem: inspektor.rodo@naticom.pl (od dnia 25.05.2018 r.) 

3) Dane osobowe Państwa oraz dziecka, nad którym sprawują Państwo władzę rodzicielską lub opiekę 

będą przetwarzane w celu rekrutacji do Bursy Międzyszkolnej przy Zespole Szkół Nr 1  

im. K. K. Baczyńskiego oraz  w przypadku ich przyjęcia w celu kontaktu w sprawach związanych      

z pobytem dzieci w bursie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. 

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, nad którym sprawują 

Państwo władzę rodzicielską lub opiekę będą pracownicy Zespołu Szkół Nr 1  

im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim. 

5) Dane osobowe Państwa oraz dziecka, nad którym sprawują Państwo władzę rodzicielską lub opiekę 

będą przechowywane przez okres pobytu dzieci w Bursie Międzyszkolnej, a po jego zakończeniu 

przez okres wymagany przepisami prawa. 

6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących Państwa lub dziecka, nad którym sprawują Państwo władzę 

rodzicielską lub opiekę narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (do dnia 25.05.2018 r. 

– Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. – Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych). 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału  

w rekrutacji, a następnie w celu zawarcia i realizacji umowy dotyczącej pobytu dziecka w Bursie 

Międzyszkolnej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim.  

 

     …………………………….                      ………………………………….                                         
data                                                                                                    /podpis rodzica lub opiekuna/ 

 

    

                      

 

                              

TAK        NIE 

         Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych 

osobowych dziecka, nad którym sprawują Państwo władzę rodzicielską lub 

opiekę w celu  jego rekrutacji do Bursy Międzyszkolnej przy Zespole Szkół Nr 1 

im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim. Oświadczam, że zostałem/am 

poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez 

złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody poprzez złożenie pisemnego 

oświadczenia na adres: ul. M. Skłodowskiej – Curie 24, 08-300 Sokołów 

Podlaski lub drogą elektroniczną na adres mailowy: zszsok@poczta.onet.pl 
 

             

          

 

                              

TAK        NIE 

          Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 

kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z zamieszkaniem mojego 

dziecka w Bursie Międzyszkolnej przy Zespole Szkół Nr 1  

im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim. Oświadczam, że zostałem/am 

poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez 

złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody poprzez złożenie pisemnego 

oświadczenia na adres: ul. M. Skłodowskiej – Curie 24, 08-300 Sokołów 

Podlaski lub drogą elektroniczną na adres mailowy: zszsok@poczta.onet.pl 
 

 
 

 …………………………………….                              ………………………………….      
                    data                                                                                         /podpis rodzica lub opiekuna/ 
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