………………………………..………..
(Miejscowość, data)

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
na semestr pierwszy w roku szkolnym 2019/2020
DANE OSOBOWE KANDYDATA
Nazwisko ………………….……………..… Imię ………………….……………..… Drugie imię ………………….……………..
PESEL

1. Data i miejsce urodzenia:
………………..….…….………..…

………………..….…….………..…

………………..….…….………..…

(dzień – miesiąc - rok)

(miejscowość)

(województwo)

2. Adres zamieszkania:
kod pocztowy …………..……….… poczta …………..…………………… miejscowość …………..………….…………..…
ulica …………..………….…………….………..… nr domu/mieszkania ...…….. powiat ……………..………….………..…
gmina ……………..…….…………..… województwo ………….…..………….………….
3. Telefon kontaktowy ………..…..……….…………..… e-mail …………………………...……………………………...…....…
4. W szkole ponadgimnazjalnej uczyłem(-am) się języków obcych:
język …………………..…………..… □ - dla początkujących □- dla kontynuujących naukę
język …………………..…………..… □ - dla początkujących □- dla kontynuujących naukę

DANE RODZINY
Nazwiska i imiona rodziców …………………………..……………………………..……………………………..….

ZAŁĄCZNIKI:
1) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej;
2) zdjęcia 3 szt. (wymiar 30×42 mm, czytelnie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem);
3) dowód osobisty (do wglądu).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w wniosku dla potrzeb prowadzonej rekrutacji .
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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
poinformowano mnie, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie ul. Pomologia 11,
zwany dalej ZS w Prószkowie.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ZS w Prószkowie możliwy jest pod numerem tel. nr. (77) 464 80 70
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez ZS
w Prószkowie i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa.
4. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia, prawo do sprzeciwu, zażądania
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Urzędu Ochrony Danych).
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6. Podanie ZS w Prószkowie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji oraz
zapewnienia możliwości korzystania z placówki.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim będzie prowadzony proces rekrutacji, z uwzględnieniem
okresu wymaganego dla celów dokumentacyjnych.

………………..…………………..…
(podpis kandydata)
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