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PODANIE DO INTERNATU 
 

Nazwisko: Imiona: Klasa: 

Data urodzenia: 

 

Miejsce urodzenia: 

 

Obywatelstwo (dot. tylko 

cudzoziemców): 

Numer PESEL: W przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość:  

 

Imiona i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów: 

 

DANE KONTAKTOWE 

Matki / opiekuna prawnego: 

 

Telefon:  

 

E-mail: 

Ojca / opiekuna prawnego: 

 

Telefon:  

 

E-mail: 

ADRES ZAMIESZKANIA 

Miejscowość: 

 

Gmina: 

 

Powiat: 

 

Województwo: 

Kod pocztowy: 

 

Ulica: 

 

Nr domu / mieszkania: 

 

Informacje dot. płatności: 

1) Płatności za pobyt w internacie dokonuje się zaliczkowo do 15-go dnia każdego miesiąca. Koszt 

zakwaterowania i stawka za wyżywienie zostaną podane do wiadomości na początku roku szkolnego. 

Wysokość miesięcznych zobowiązań widnieje na koncie użytkownika w Portalu Rodzica systemu 

e-Stołówka dostępnym po zalogowaniu poprzez stronę internetową https://pomologia.loca.pl 

2) Uczeń nie jest obciążany kosztami wyżywienia za dni nieobecności, o ile wcześniej, z co najmniej 

1-dniowym wyprzedzeniem, posiłek zostanie odwołany w systemie e-Stołówka lub nieobecność zostanie 

skutecznie zgłoszona wychowawcy grupy; 

3) Wszelkie płatności za pobyt w internacie dokonuje się poprzez system e-Stołówka lub w ostateczności 

tradycyjnym przelewem na konto bankowe Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie  

nr: 52 1240 1633 1111 0000 2651 5575 z dopiskiem w tytule przelewu „Wpłata za internat – imię i 

nazwisko ucznia”; 

4) W przypadku nie terminowego wywiązywania się z obowiązku uiszczania opłat za każdy dzień zwłoki 

naliczane są ustawowe odsetki; 

5) Brak regularnego uiszczania opłat skutkuje pozbawieniem miejsca w internacie. 

https://pomologia.loca.pl/
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Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), zwanym dalej RODO informujemy, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, 

ul. Pomologia 11, 46-060 Prószków, tel. 774648070, e-mail: sekretariat@pomologia.pl, dalej: 

Administrator; 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pomologia.pl lub listownie na adres siedziby 

Administratora. Z inspektorem danych osobowych można kontaktować się we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych; 

3) Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu rozpatrzenia podania o przyjęcie do internatu, w 

ramach postępowania rekrutacyjnego. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych 

stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z przepisami rozdziału 6 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

4) Dane osobowe wychowanków będziemy przechowywać do końca okresu, w którym dziecko 

będzie mieszkało w internacie. W przypadku osób nieprzyjętych dane osobowe będziemy 

przechowywać przez okres roku. Dane osobowe osób nieprzyjętych mogą być przechowywane 

dłużej niż rok w przypadku, gdy na decyzje dyrektora szkoły w sprawie odwołania od wyników 

rekrutacji, zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostanie 

zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane będą przechowywane do czasu 

uprawomocnienia się wyroku; 

5) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące 

prawa: prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania 

danych, a w uzasadnionych przypadkach, określonych w art. 18 RODO, prawo do żądania 

ograniczenia ich przetwarzania;  

6) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, 

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); 

7) Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z przepisów w/w 

ustawy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie podania o przyjęcie do 

internatu; 

8) Dane osobowe zebrane w ramach postępowania rekrutacyjnego nie będą wykorzystywane w 

procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla 

potrzeb prowadzonej rekrutacji. 

 
 

 
.............................................................................. 

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 


