
Nazwisko Imię Drugie imię

PESEL Pseudonim

Data urodzenia Miejsce urodzenia

wypełnia szkoła

Nr w KU

FORMULARZ AKTUALIZACJI DANYCH UCZNIA 
Społecznej Szkoły Podstawowej im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie

DANE DZIECKA

Adres zamieszkania dziecka (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, powiat, województwo)

Adres zameldowania dziecka (ulica, nr domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, powiat, województwo)

Adres do korespondencji dziecka (ulica, nr domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, powiat, województwo)

Sierota (TAK/NIE) Rodzina zastępcza (TAK/NIE) Telefon

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Dane matki/prawnej opiekunki dziecka Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka

Imię

Nazwisko

Stopień pokrewieństwa        
(jeśli opiekun prawny)

(ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, 

gmina, powiat, województwo)

Adres zamieszkania 

(jeśli inny niż adres 

zamieszkania dziecka) (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, 

gmina, powiat, województwo)
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Dane matki/prawnej opiekunki dziecka Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka

Telefon
Telefon praca

Telefon komórkowy

Adres e-mail

 DANE SZKOŁY OBWODOWEJ
Nazwa szkoły obwodowej

Adres szkoły obwodowej (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, gmina, powiat, województwo)

Oświadczenie:

1. OŚWIADCZAM, ŻE WSZELKIE PODANE W NINIEJSZYM FORMULARZU INFORMACJE SĄ ZGODNE ZE STANEM FAKTYCZNYM.

2. ZOBOWIAZUJĘ SIĘ DO POINFORMOWANIA SZKOŁY O KAŻDEJ ZMIANIE W/W DANYCH.

3. Wyrażam zgodę na  umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas zajęć                  

i uroczystości szkolnych zorganizowanych przez Społeczną Szkołę Podstawowa i Społeczne Gimnazjum im. Sebastiana F. Klonowica w Lublinie oraz 

związanych z uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach.

4.Wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko, na stronie internetowej szkoły, profilach internetowych 

zarządzanych przez szkołę, w mediach i w materiałach promocyjnych w celu informacji i promocji szkoły. 

Klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej szkoły 

www.klonowic.lublin.pl

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych - Art.81 i 83

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024                   

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia              

i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

4. Kodeks Cywilny - Art. 23 i 24 

5. Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463)

WG edycja: wrzesień 2019

Data

Czytelne podpisy rodziców/opiekunów 

prawnych
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