
Ankieta personalna 

Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu 
 

(prosimy o wypełnienie drukowanymi literami) 

 

I. Dziecko 

 

Imiona i nazwisko ................................................................................................................................. 

Data i miejsce urodzenia ....................................................................................................................... 

Numer PESEL ....................................................................................................................................... 

e-mail kandydata  ………………………………… telefon kandydata……………………………… 

Dokładny adres zamieszkania ............................................................................................................... 

Ukończona szkoła ….............................................................................................................................. 

Języki obce, których dziecko się uczyło 

 

Język Lata nauki 

  

  

  

 

Czy dziecko ma jakieś specjalne uzdolnienia? Jakie? 

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

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

Czy dziecko ma jakieś problemy zdrowotne, ograniczenia fizyczne? Jakie? 

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

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

Czy dziecko posiada opinię/orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej?  

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

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

  



Jakie są specjalne oczekiwania rodziców wobec szkoły? 

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

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

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

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

 

II. Rodzice 

 

 Matka Ojciec 

Imię i nazwisko   

Wykształcenie   

Zawód wykonywany   

Miejsce pracy   

Telefony   

E-mail   

Dokładny adres 

zamieszkania 

  

 

  

 

..........................................     .................................................................. 
 data             podpisy Rodziców/prawnych Opiekunów 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie personalnej dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).  

          

 
           

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

Podpis 
Informujemy, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu  

z siedzibą przy ul. Poznańskiej 49, w Toruniu (kod pocztowy: 87-100), tel.: 56 662 62 53, adres e-mail: flo@flo.torun.pl 

2. Celem zbierania danych jest proces rekrutacyjny.  

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 

zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.  

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub przez okres nauki dziecka we Franciszkańskim Liceum Ogólnokształcącym  

w Toruniu , licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 


