I
STUDENT INFORMATION FORM
FORMULARZ INFORMACYJNY O UCZNIU
** This part will be filled by school administrator.
Entrance test taken

Yes

No

Eng ....... Pol .......

Math ....... Psy .......

Student Information | Informacje o Uczniu
* Please enter the following details in BLOCK CAPITALS | * Proszę wypełnić PISMEM DRUKOWANYM
Last Name
Nazwisko

Gender
Płeć

Male | Męska

Female | Żeńska

First Name
Imię

Academic Year
Rok Szkolny

2018/2019

2019/2020

Date of Birth
Data Urodzenia

Current Grade
Obecna klasa

Graduate
Absolwent

8

9

Month, Year | Miesiąc, Rok
Bilingual
Dwujęzyczna

Program

International
Międzynarodowa

Applying for Grade | Zapis do Klasy

0
PRE-IB(9)

PRE-IB(10)

English Language Level
Poziom znajomości jęz. angielskiego

IB-1(11)

IB-2(12)

elementary
podstawowy

1

2

3

IB DP

intermediate
średniozaawansowany

4

5

6

7

8

POLISH MATURA
advanced
zaawansowany

native speaker
rodzimy użytkownik

Parent / Guardian Information | Informacje o rodzicach/opiekunach
Last Name
Nazwisko

Phone
Telefon

First Name
Imię

Email
email

Father | Ojciec

Mother | Matka

Other | Inny

How did you hear about us? | W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o nas?
A teacher of Meridian | Nauczyciel szkoły Meridian

Facebook

Another parent at Meridian School | Rodzic obecnego ucznia Meridian

Instagram

A parent of a former Meridian student | Rodzic absolwenta Meridian

Blog | Forum

From a friend | Znajomi

From a friend | Znajomi

Internet Search Engine | Wyszukiwarka internetowa

Flyer / poster | Ulotka / Plakat

Followed Link from Another Website | Poprzez link z innej strony internetowej

Magazine / Newspaper | Magazyn / Gazeta

.=============================================================================================================================

Consent to the processing of personal data in the recruitment process *

|

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji *

I hereby give consent of myself and my child personal data included in this application to be processed for the purposes of the admission process under the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament
and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (general regulation on data
protection). I am aware that I have the right to control them, the right of access to their content, correct them and reasoned request to cease processing the personal data disclosed due to my particular situation as
well as the right to object to the processing of data for marketing purposes. Consent at any time can be canceled. I give data voluntarily. Withdrawal of consent, the request to stop processing personal data or
objections should be addressed to the following e-mail: info@meridian.edu.pl. Personal data will be processed in the recruitment process for the school year 2019/2020.The administrator of your data is: Meridian Sp.
z o.o., ul. Wawelska 66/74, 02-034 Warszawa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka, zawartych w nieniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 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
(RODO). Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania, wycofania w dowolnym momencie wysyłając maila na adres: info@meridian.edu.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w
procesie rekrutacji na rok szkolny 2019/2010. Administratorem Państwa danych osobowych jest Meridian Sp. z o.o., ul. Wawelska 66/74, 02-034 Warszawa.

Signature of Parent/Guardian

Date (Day/Month/Year)

Podpis rodzica/opiekuna

Data (Dzień/Miesiąc/Rok)

