WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
PONADGIMNAZJALNEJ
Liceum Ogólnokształcącego / Technikum / Branżowej Szkoły I Stopnia *
o ukierunkowaniu / w zawodzie........................................................................................................................
DANE KANDYDATA:
Imię ……………………………………………… Nazwisko …..........................................................................

Data urodzenia ………………………………. PESEL

_____________

Jeżeli kandydat nie posiada numeru PESEL, seria i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość…………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania: Ulica…………………………………… Miejscowość………..………………………..
Nr domu/mieszkania…….….…… Kod pocztowy ............................ Poczta………….………………..….
Miasto/wieś*

Gmina .............................................. Województwo ..........................................................

Telefon kontaktowy .............................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej (e-mail) ………………………………………………………………………….

DANE RODZICÓW KANDYDATA:
OJCIEC / OPIEKUN PRAWNY

Imię i nazwisko........................................................................................................................................
Adres zamieszkania ...............................................................................................................................
Telefon kontaktowy................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej (e-mail) ………………………………………………………………………….
MATKA / OPIEKUN PRAWNY

Imię i nazwisko........................................................................................................................................
Adres zamieszkania ................................................................................................................................
Telefon kontaktowy.......................................... Telefon kontaktowy .................................................
Adres poczty elektronicznej (e-mail) ………………………………………………………………………….

……….....................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

* niepotrzebne skreślić

.....................................................
Data i podpis kandydata

Załącznik nr 1 do wniosku – informacje dodatkowe
Imię ................................................ Drugie imię ………………………… Nazwisko …………………………
Data urodzenia ............................................. Miejsce urodzenia …………………………………...…………

Gimnazjum, z którego wywodzi się kandydat: ……………………………………………………..
(nazwa gimnazjum)

…………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że uczyłam/em się języków obcych:
w Szkole Podstawowej

w Gimnazjum

Liczba lat

Liczba lat

Nauczany język

Język angielski
Język niemiecki
Inny

Informacja
Działając jako rodzic / opiekun prawny dziecka ……………………………………………………………... oświadczam, że:
imię i nazwisko dziecka
przyjmuję do wiadomości informację, iż z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne
będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych przeze mnie moich danych osobowych oraz danych
osobowych dziecka:

I.

Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 23, 87-140 Chełmża. Aby skontaktować się z ADO, wyślij
wiadomość pod e-mail: dyrektor@zs-chelmza.nazwa.pl lub zadzwoń pod numer tel. 56 675-24-19.
Inspektorem Ochrony Danych jest Administrator Systemów Informatycznych. Aby skontaktować się z nim, wyślij
wiadomość pod e-mail: smarsz@onet.pl lub zadzwoń pod numer tel. 56 675-24-19.

II.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1. wypełniania obowiązków prawnych w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO) i realizacją zadań statutowych szkoły;
2. wewnętrznych celów administracyjnych w/w szkoły, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego szkoły
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO);
3. marketingu i promocji w/w szkoły, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego
wizerunku szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

III. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt III celów przetwarzania, tj.:
1. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole - przez okres zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa, następnie zostaną usunięte;
2. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych szkoły – przez okres do czasu wypełnienia prawnie
uzasadnionych interesów szkoły stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez
Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
3. w zakresie marketingu i promocji szkoły – przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie
przetwarzanie.

IV. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
1. prawo dostępu do swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
2. prawo do sprostowania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
3. prawo do usunięcia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 21
Rozporządzenia RODO;

6. prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.
W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub dziecka odbywa się na podstawie art. 6 ust.
1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej
zgody w dowolnym momencie.
W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę Pani/Pana danych osobowych lub dziecka narusza przepisy
Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. do organu będącego jego prawnym następcą.
Oświadczenie woli
Zapoznałam/em się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich członków rodziny
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka uczęszczającego do
szkoły, a także członków mojej rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie spraw
dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły.

Data przyjęcia wniosku (wypełnia placówka)
…………………………………

………………………………………………
podpis rodzica /opiekuna prawnego

Do podania dołączam:

□ trzy podpisane fotografie
□ świadectwo ukończenie gimnazjum (oryginał)
□ zaświadczenie o zdanym egzaminie gimnazjalnym (oryginał)
□ badania lekarskie (dot. kształcenia zawodowego)
□ zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu
□ orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu/karta zdrowia sportowca □
kartę zdrowia

□ oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata**,
□ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
ora zatrudnianiu osób niepełnosprawnych**,
□ prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem**,
□ dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej**.

** jeśli dotyczy

