DANE
UCZNIÓW

SZKOŁA
ZGODNA Z RODO

Formularz dla ucznia niebędącego obywatelem Polski
(wypełniać wyłącznie w przypadku braku numeru PESEL)
…………………………………………………………………………………………………………………

Szkoła Podstawowa nr 363

im. prof. Witolda Doroszewskiego w Warszawie
(imię i nazwisko ucznia, klasa)
W związku z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w Warszawie
jest zobowiązana prowadzić bazę danych Systemu Informacji Oświatowej na podstawie aktualnych danych uczniów. Przypominamy,
że do składania oświadczeń dotyczących ucznia uprawnieni są jedynie rodzice bądź opiekunowie prawni oraz uczeń pełnoletni.

DANE IDENTYFIKACYJNE UCZNIA POTWIERDZAJĄCE JEGO TOŻSAMOŚĆ ORAZ DOTYCZĄCE JEGO STATUSU*
Wybrane pole należy oznaczyć: ☒

Seria i numer paszportu lub innego
Kraj
dokumentu potwierdzającego tożsamość:
pochodzenia:
1) obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego
Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej albo członek rodziny takiej osoby posiadający prawo pobytu lub prawo stałego
pobytu

☐ TAK

8) osoba korzystająca z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

☐ TAK
☐ TAK
☐ TAK
☐ TAK
☐ TAK
☐ TAK
☐ TAK
☐ TAK

10) osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej

☐ TAK

11) osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3
lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 35 ze zm.)

☐ TAK

11) członek rodziny osoby ubiegającej się o udzielenie ochrony międzynarodowe

☐ TAK

1) osoba pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji
2) osoba, której udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
3) osoba posiadająca ważną Kartę Polaka
4) osoba, której nadano status uchodźcy, albo członek rodziny takiej osoby
5) osoba posiadająca zgodę na pobyt tolerowany
6) osoba, której udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, albo członek rodziny takiej osoby
7) osoba, której udzielono ochrony uzupełniającej, albo członek rodziny takiej osoby

12) osoba, która posiada kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę Schengen lub wizę krajową
wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
13) osoba, której uprawnienie do nauki wynika z umowy międzynarodowej
14) inny (zaznaczyć tylko w przypadku braku odpowiedniej opcji powyżej)

☐ TAK
☐ TAK
☐ TAK

Oświadczam, że podane dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. W przypadku zmiany statusu ucznia, także
w przypadku uzyskania numeru PESEL, zobowiązuję się do poinformowania Szkoły w trakcie roku szkolnego.
…………………………..…………….……………………..
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia)

Zgodnie z art. 16 RODO**, posiadacie Państwo uprawnienie, dzięki któremu dane osobowe mogą być w każdej chwili sprostowane w przypadku,
jeśli okażą się nieprawidłowe, niepełne lub nieaktualne. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych wychowanków (a
także ich rodziców/opiekunów) dostępne są w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w Warszawie.
*Ustawa z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2021 poz. 619) **Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016).
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