
KARTA  WYCHOWANKA  INTERNATU 
 

Wypełnia rodzic/opiekun prawny 
 

DANE OSOBOWE WYCHOWANKA 

Nazwisko i imię /imiona  
Data i miejsce urodzenia  
PESEL  
Nazwa szkoły, klasa  
Adres zamieszkania  
Numer telefonu wychowanka  

DANE KONTAKTOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Nazwisko i imię matki                                                                   
Nr telefonu matki  
Adres zamieszkania  
Adres e-mail  
Nazwisko i imię ojca  
Nr telefonu ojca  
Adres zamieszkania  
Adres e-mail  
 
 
Wyrażam zgodę na wgląd wychowawców Internatu w oceny śródroczne i roczne mojego dziecka. 
W przypadku uczęszczania mojego syna/mojej córki do innej szkoły niż ZST w Płocku zobowiązuję 
się do przesłania na adres e-mail internatu: internat_zst@op.pl zestawienia tych ocen. 
 
Dnia ......................................                                                       …....................................................... 
              podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
 
 
 
 
 
Wypełnia wychowanek w obecności wychowawcy 
 
Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a: 

 z Regulaminem Internatu i zobowiązuję się do jego przestrzegania, 

 z drogami ewakuacyjnymi w budynku internatu i zasadami postępowania na wypadek 

załączenia się alarmu przeciwpożarowego . 

 
 
Płock, dn. …............................................                                    …....................................................... 
                              podpis  wychowanka 
 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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 (Dz. U. 
UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Płocku, al. 
Kilińskiego 4, 09-402 Płock, tel. 24 364 27 30 e-mail: zstrodo@zstplock.pl, reprezentowany 
przez Dyrektora Dariusza Tyburskiego. 

2.  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@zjoplock.pl tel. 24 367 89 34. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczo-
wychowawczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych wychowanka oraz jego rodziców/opiekunów 
prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), art. 
9 ust. 2 lit. g RODO (ważny interes publiczny) w zw. z art.107 i art. 155 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.). 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją niepodania danych będzie brak 
możliwości realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów 
prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. 
Administrator może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele 
Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, np. dostawcom usług teleinformatycznych (hosting, dostarczanie lub 
utrzymanie systemów informatycznych), dostawcom usług księgowych, prawnych i 
doradczych.  

7. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat. 

8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

10. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:  

a) prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii swoich danych,  
b) prawo do sprostowania danych,  
c) prawo do ograniczenia przetwarzania,  
d) prawo wniesienia sprzeciwu.  

11. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie  
z prawem. 

 
 


