
 

         KARTA UCZNIA KLASY  . .. .. . .. . .. .. . .. ..   w ROKU SZKOLNYM  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 78 W POZNANIUIM.PROF.WIKTORA DEGI  

 
I. DANE DZIECKA  

1. Nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Pierwsze imię ………………………………………………………… 3. Drugie imię ………………………………………………………………… 

4. Data urodzenia ……………………………………………………… 5. Miejsce urodzenia  ………………………………….………………….. 

7. Adres zamieszkania dziecka ………………………………………………………………………………….…………………...………………….…. 

8. Adres zameldowania dziecka ………………………………………………………………………….…………………………...…………………… 

 

II. DANE RODZICÓW/ PRAWYCH OPIEKUNÓW  

➢ Dane matki /prawnej opiekunki*              ➢ Dane ojca/prawnego opiekuna* 

1. Nazwisko …......……………………….……………….….………..  1. Nazwisko ......……………………….…………….………………...… 

2. Imię ….……..………………………...……………….……..……...… 2. Imię .……..………………………...………..…….……………………... 

3.Telefon kontaktowy ………………………………………...…             3.Telefon kontaktowy ………………..……….…..……..……… 

4.Email…...…………........................………..……                    4.Email…...…………........................………..               

5. Adres zamieszkania rodziców /prawnych opiekunów ……………………………………......………………….………….…...……… 

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

 
III. INNE INFORMACJE 

1. Dodatkowe ważne informacje o dziecku (stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, leki stale zażywane przez 

dziecko itp.) 

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

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

2. Dodatkowe numery kontaktowe  

1. ………………………….………………..…………………..…… 

2. ……………………………………..…………..………………… 

3 . …………………………………...………….……………………………… 

4 . ………………………….………………………...………………………… 
 

➢ WYRAŻAM/  NIE WYRAŻAM* zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych, publikację wizerunku (np.: zdjęcia z 
imprez szkolnych, wycieczek), publikację imienia  i nazwiska  dziecka (informacja o sukcesach w konkursach, 
olimpiadach, zawodach sportowych)  na potrzeby związane z realizacją  obowiązku szklonego oraz w celu promocji 
szkoły. Publikacje będą dokonywane na szkolnej stronie internetowej,  
w kronice szkolnej oraz lokalnych mediach. 
 

 ➢ Niniejszym potwierdzam wiarygodność danych osobowych i informacji podanych w karcie oraz przyjmuję do 
wiadomości  i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych w karcie. 
Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie  
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926 z 

późniejszymi zmianami) 
 

➢ Informuję, że przysługuje Pani/Pani prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy 
sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Jednocześnie informuję, 
że administrator danych osobowych – sekretariat szkoły - dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, 
przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.  
 
* WYBRANA ODPOWIEDZ PODKREŚLIĆ 

 
 

.......................................................................................                                
.......................................................... 



 

                    (miejscowość, data)                                  (czytelny podpis rodziców/prawnych 
opiekunów) 

 


