
Czartajew, dnia ….......................... 

Szanowni Państwo

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czartajewie, zgodnie z art. 23.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883, zm. Dz. U. z 
2000 r. Nr 12, poz. 136,  nr 50, poz. 580, Nr 116, poz. 1216, z 2001 roku Nr 42, poz. 474, Nr 
49, poz. 509, Nr 100, poz. 1087, tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, Dz. U. Nr 153, poz. 1271,
z 2004 roku Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285 ) zwraca się z prośbą o informację o 
następujących danych osobowych ucznia: 

1. Imię ( imiona ) i nazwisko syna ( córki ) ….......................................................................

2. Data  i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………………………

3. Adres zameldowania: …………………………………………………………………………………………………

4. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………

5. Nr tel. do domu: …………………………………………………………………………………………………………

6. Imię i nazwisko matki ( opiekuna prawnego) i adres zamieszkania, nr tel. do pracy, nr 
tel. komórkowego ) : ……………………………………………………………………...............................

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

7. Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego) i adres zamieszkania, nr tel. do pracy, nr 
tel. komórkowego) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Powyższe informacje posłużą uaktualnieniu danych  osobowych w dokumentacji przebiegu 
nauczania szkoły, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 19 lutego 2002 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz innych rodzajów dokumentacji ( Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003r. Nr 107,
poz. 1003 z późn. zm.) 

Czartajew, dnia ………………………..           …………………………………………………………………………………..
czytelne podpisy rodziców ( opiekunów prawnych )



Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka w publikacjach szkolnych 
( strona internetowa, foldery, gazetki szkolne itp.) oraz w prasie, radiu i telewizji, w 
szczególności w związku z odnoszonymi przez nie sukcesami zgodnie z artykułem 81 ust. 1 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2000 
roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.

Czartajew, dnia ……………………… …………………………………………………………………………………
czytelne podpisy rodziców ( opiekunów prawnych )

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z określonym wyżej celem.

Czartajew, dnia ……………………….  ………………………………………………………………………………..
czytelne podpisy rodziców ( opiekunów prawnych )


