
…………………………………………………… 

Miejscowość, data 

 

   Informacje Zdrowotne  

Rodziców/Opiekunów Prawnych o Dziecku 

1. Nazwisko i imię dziecka: …………………………………………………...….. 

2. Numer pesel:    

 

3. Upoważniam Siostrę Dyrektor Bursy dla Młodzieży Żeńskiej Sióstr Boromeuszek s. 

Mariam – Bożenę Kozacką legitymującą się dowodem osobistym: DET 721062 do 

podjęcia decyzji w razie nagłego wypadku i konieczności leczenia szpitalnego. 

 

……………………………...…………………………………………………… 
Podpis Rodziców/Opiekunów Prawnych 

 

4. Czy dziecko ma uczulenie (alergie) na co? ……………….………………….… objawy 

uczulenia  :  …………………………………………………………….  

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

5. Czy przyjmuje leki - jakie?  ….…………………………………...……………. 

……………………………………………………………………………….….. 

6. Czy jest pod opieką poradni specjalistycznej- jakiej?    

………………………………………………………………………...………… 

7. Czy dziecko jest pod opieką kardiologa? 

…………………………….……………………………………………….……. 

8. Czy jest leczone z powodu napadów epilepsji?            

…………………………….………………………………………………..…… 

Czy w ostatnich 12 miesiącach występowały u córki następujące dolegliwości i objawy: * 

*występujące podkreślić 

    Bóle głowy, brzucha, biegunki, zaparcia, brak apetytu, nadmierny apetyt, moczenie nocne, bóle przy 

oddawaniu moczu, napady duszności, długotrwały kaszel, częsty długotrwały katar, drgawki, omdlenia, 

zaburzenia snu, tiki, jąkania, inne-jakie?    

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

    7.  Czy rodziców niepokoi zachowanie dziecka?    

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

    8. Uwagi i prośby rodziców   

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

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

           



 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r., wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka. Zgoda może być 
odwołana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
 
…………………………………………………     ……………………………………………… 
imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego   imię i nazwisko kandydatki 
 
w celu rekrutacji i prowadzenia dokumentacji w Bursie. 
 
 
 
 

..………………………………………………. 
(data i czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna ) 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie 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 (zwanej dalej RODO) Bursa informuje, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest (Pełna Nazwa i Adres) zwanym dalej Administratorem 
2. Dane osobowe Pani przetwarzane będą w celu rekrutacji i prowadzenia dokumentacji w Bursie zgodnie z 

wyrażoną przez Panią zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a / art. 9 ust. 2 lit. a RODO; 
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zamieszkania wychowanka w bursie, w przypadku nieprzyjęcia 

ucznia do bursy dane są przechowywane przez okres 1 roku. 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rekrutacji. Konsekwencją niepodania 

danych jest nierozpatrywanie wniosku o przyjęcie wychowanka do bursy 
5. Pani dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisów prawa; 
6. Posiada Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych; 

7. Posiada Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. Posiada Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
9. Administrator nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie dokonuje profilowania 
10. Administrator nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną 

zebrane. 
 
 

..………………………………………………. 
(data i czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna ) 

 

 

 

 

 



 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 
 
 
………………………………………………… 
imię i nazwisko kandydata 
 

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r., wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku mojego dziecka w celach 
informacyjnych i promocyjnych Bursy, przez publikację na stronie internetowej, portalu społecznościowym facebook, 
wykorzystywania w materiałach drukowanych, publikację w siedzibie Bursy. Zgoda może być odwołana w każdym czasie. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 
 

 
 
..………………………………………………. 
(data i czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna ) 

 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie 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 (zwanej dalej RODO) Bursa informuje, że: 
1. Administratorem Danych Osobowych jest Bursa dla Młodzieży Żeńskiej , ul Górny Rynek 6 , 

 43-400 Cieszyn - zwanym dalej Administratorem 
2. Dane osobowe Pani przetwarzane będą w celu informacji i promocji placówki oraz dla potrzeb pamiątkowych i będą 

udostępniane zgodnie z wyrażoną przez Panią zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
3. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisów prawa; 
4. Administrator nie planuje przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
5. Ze względu na informacyjny i promocyjny cel udostępniania Pani danych osobowych nie określa się okresu 

przechowywania tych danych; 
6. Posiada Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych; 

7. Posiada Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. Posiada Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych; 
10. Administrator nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie dokonuje profilowania 
11. Administrator nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną 

zebrane. 
 
 

..………………………………………………. 
(data i czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna ) 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 
04.05.2016r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani danych osobowych jest  Bursa dla Młodzieży Żeńskiej w Cieszynie, Górny Rynek 6,  
43-400 Cieszyn 

2. Pani dane przetwarzane będą w  związku z realizacją przez Administratora zadań publicznych, wynikających 
wprost z przepisu prawa (w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły 
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów 
dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646)) lub określonych zadaniami statutowymi Bursy i jej regulaminem. 
Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani jest stroną lub do podjęcia 
działań, na Pani żądanie, przed zawarciem umowy. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani 
poproszona o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  w określonym celu i zakresie. 

3. Odbiorcami Pani danych osobowych mogą być: 
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa;  

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z bursą przetwarzają dane osobowe 
dla których Administratorem jest Bursa. 

4. Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po 
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Okresy 
przechowywania mogą  różnić się w zależności od celu przetwarzania: 

a. w przypadku przetwarzania danych w związku z zawarciem umowy - przez okres wymagany przepisami 
prawa – 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą; 

b. w przypadku wyrażenia zgody – do czasu jej wycofania; 
c. w zakresie określony przez prawo m.in. ustawę prawo oświatowe, ustawy ( art. 160 ) o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

5. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani prawo do żądania od administratora: 
a. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych; 
b. prawa do sprostowania (poprawienia) danych osobowych, jeśli dane znajdujące się w naszym posiadaniu 

są niedokładne lub niekompletne; 
c. prawa do usunięcia danych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i nie mamy 

podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie zgody albo realizacji obowiązku prawnego; 
d. prawa do ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub 

do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”); 
e. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn 

związanych ze szczególną sytuacją - art. 21 ust. 1 RODO. 
6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem, 

7. Gdy uzna Pani, iż przetwarzanie Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 
przysługuje Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 
podanie przez Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

9. Podanie przez Panią danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych 
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa. 

10. Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
11. Administrator nie zamierza przekazywać danych  odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
 
 

Data          podpis wychowanki i rodzica 



 
 
 

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego na stronie WWW 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bursa dla Młodzieży Żeńskiej w Cieszynie, Górny Rynek 6, 43-400 Cieszyn 
2) kontakt z Administratorem Danych Osobowych – kontakt@bursacieszyn.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OŚWIADCZENIE WYCHOWANKI BURSY DLA MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ W CIESZYNIE 
 

1. Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu Bursy, regulaminu uczelni i sali fitness oraz wypełniania poleceń 

Siostry Dyrektor i Pracowników Bursy. Nieprzestrzeganie tego punktu powoduje skreślenie z listy mieszkanek 

Bursy. 

2. Przebywam w Bursie od niedzieli wieczorem (przyjazd od 20.00 do 21.30), do piątku (wyjazd do 16.00).  

W weekendy i Święta bursa jest nieczynna. 

3. Podlegam opiece Siostry wychowawczyni oraz pań wychowawczyń poza godzinami pobytu  

w szkole i w czasie przeznaczonym na odpoczynek od godz.17.00. Na uzasadnione wyjścia po godz.17.00 

przedstawiam pozwolenie rodzica zaraz po przyjeździe z domu, lub rodzic telefonicznie (sms), wyraża zgodę na 

wyjście. 

4. Przyjmuję całkowitą odpowiedzialność za powierzony mi sprzęt w pokoju oraz wyposażenie, które w nim się 

znajduje.  

5. Zobowiązuję się do brania udziału w spotkaniach wychowawczych, wieczorach formacyjnych i spotkaniach 

liturgicznych (np. adoracji, raz w miesiącu we Mszy św. w naszym Oratorium)  i uczęszczam w szkole na religię. 

6. Zobowiązuję się do zupełnej ciszy (wyłączone środki multimedialne, telefon), w godzinach  nauki 17.00 – 18.45 

oraz po 22.00. Internet w bursie tylko do 22.00.                    

7. Korzystam z własnej poszewki na pościel, kubka i łyżeczki, ewentualnie talerzyka. 

8. Zachowuję się godnie- moja postawa i ubiór dzienny jak i nocny jest skromny. Sumiennie wypełniam polecone mi 

dyżury i obowiązki. 

 

 

 

                                                                                                        ……………………………………….. 
                                                                                                                                                               Podpis mieszkanki Bursy 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO WYCHOWANKI BURSY DLA 

MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ W CIESZYNIE 

 

 

 
1. Upoważniam Dyrektora s. Mariam – Bożenę Kozacką, legitymującą się dowodem osobistym: DET 721062, 

do podjęcia decyzji w razie nagłego wypadku i konieczności leczenia szpitalnego córki/ podopiecznej. 

2. Wyrażam zgodę na samodzielne przyjazdy i wyjazdy córki/ podopiecznej do i z bursy. Oświadczam, że 

przejmuję pełną odpowiedzialność za nią w tym czasie.  

3. Wyrażam zgodę na samodzielne poruszanie się dziecka po Cieszynie w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych oraz 

podczas wyjścia do i ze szkoły, a także na zajęcia dodatkowe.  Oświadczam, że biorę w tym czasie pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka. Powrót do bursy wyznaczony jest na godzinę 1700  

(w miesiącu czerwcu na godz. 1845). Osobom pełnoletnim czas powrotu do bursy wyznaczony jest na godzinę 1845 

(obowiązuje przez cały rok szkolny). 

4. Zobowiązuję się dostarczyć pisemną informację o wszystkich zajęciach dodatkowych, odbywających się po godz. 

1700, na które uczęszczać będzie córka/ podopieczna. 

5. Każdą nieobecność córki/ podopiecznej po godz. 1700 zobowiązuję się zgłaszać wcześniej wychowawcom bursy 

(sms lub tel.) 

6. Zobowiązuję się przyjechać do bursy w celu odbioru córki/ podopiecznej w przypadku choroby, bądź stwierdzenia, 

iż jest ona pod wpływem alkoholu, lub środków psychoaktywnych. 

7. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia sprzętu, lub pomieszczeń Bursy przez moją córkę/ wychowankę, pokryję 

koszty związane z naprawą, remontem lub adaptacją (opłata amortyzacyjna - 100 zł), uiszczona na początku roku. 

Za zgubienie lub zniszczenie karty chip, pobierana będzie opłata w wysokości 20zł) 

8. Zobowiązuję się do comiesięcznej opłaty za pobyt w Bursie do 10 dnia każdego miesiąca. 

 

 

 

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

  

                      Miejscowość, data  Podpis rodziców lub prawnych opiekunów   

 


