Kwestionariusz Osobowy Ucznia
1. DANE OSOBOWE UCZNIA**
Nazwisko
Imię
Data urodzenia
Seria i nr dowodu tożsamości
(dotyczy osoby pełnoletniej)

Adres zamieszkania
Telefon
E-mail
Szkoła i klasa do której
uczęszcza Uczeń

2. DANE OSOBOWE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO**
(w przypadku niepełnoletniego Ucznia)

Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania
Seria i nr dowodu tożsamości
Telefon

…………………..….…, dnia ……………….
Miejscowość

………………………………
Podpis Ucznia/Rodzica*

*Podpisuje Rodzic w przypadku niepełnoletniego Ucznia.
**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i/lub mojego dziecka zgodnie z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016).
Administratorem danych osobowych jest Mariusz Potoczek, prowadzący Szkołę Matematyki Akademia
Pitagorasa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akademia Pitagorasa - Tylko najwyższa jakość kształcenia
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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Szkole Matematyki
Akademia Pitagorasa

1. Administratorem danych osobowych jest Mariusz Potoczek, prowadzący Szkołę
Matematyki Akademia Pitagorasa z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Zielona 27,
(NIP: 734 34-10-600, tel.: 793 75 1234, mail: akademia.pitagorasa@gmail.com), zwanym
dalej „Administratorem”.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zgodnie z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016), zwanego dalej
„Rozporządzeniem".
3. Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą w celu, w zakresie i na czas niezbędny do:
a) zapewnienia prawidłowej organizacji prowadzonych zajęć (w szczególności rejestracji
uczestników, przekazywania rodzicom/opiekunom prawnym bieżących informacji
związanych z udziałem ich dziecka/podopiecznego w zajęciach, tworzenia listy osób
zainteresowanych kontynuacją udziału dziecka/podopiecznego w zajęciach w kolejnym
roku szkolnym w przypadku zajęć całorocznych),
b) ochrony i dochodzenia prawnie uzasadnionych interesów Administratora
(w szczególności rozliczania opłat za zajęcia i windykacji zaległych należności
od rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć),
c) wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii Europejskiej
lub przepisów prawa krajowego.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi wymóg umowny niezbędny
do udziału dziecka/podopiecznego w zajęciach.
5. Przetwarzanie danych osobowych następuje przy zastosowaniu odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, które mają zapewnić bezpieczeństwo tych danych,
w szczególności zapobiegać ich przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu,
utracie, modyfikacji, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi dla osób
nieupoważnionych przez Administratora.
6. Osobom, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub danych
osobowych ich dziecka/podopiecznego przysługuje prawo do żądania dostępu
do przekazanych Administratorowi danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych
danych, prawo do ich przenoszenia, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przekazanych
Administratorowi danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
lub prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia
(w przypadku krajowego porządku prawnego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
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