……………………..

…………….

miejscowość

data

………………………………………………………………………………………………
Nazwisko kandydata drukowanymi literami, pierwsze imię, drugie imię

ukończyłem ośmioletnią Szkołę Podstawową/ Gimnazjum*
*niepotrzebne skreślić

…............................................................................................................................................
Nazwa szkoły

PESEL:
Adres zamieszkania: ……………………
miejscowość

………….
kod

…....................…………
ulica

………………………….. ………………...
poczta

……

….

nr domu

nr mieszkania

………………………….
województwo

powiat

Podanie o przyjęcie do Zespołu Szkół Nr 4
im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu
Proszę o przyjęcie mnie do ……………………………………………………………............
(Technikum, Szkoły Branżowej I stopnia)
w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu……………………………………
( zawód)

W przypadku nie przyjęcia mnie do wyżej wymienionej szkoły proszę o przyjęcie mnie do
…………………………………………………………………………………………………..
(Technikum, Szkoły Branżowej I stopnia)
w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu ……………………………………
( zawód)

Proszę o przyjęcie do grupy wojskowej -

TAK

NIE

(podkreślić właściwą odpowiedź)

Do kontynuacji wybieram następujący język obcy:………………………………………….
Jako drugi język obcy wybieram język ………………………………………………………

Dane o uczniu (uczennicy)
Data urodzenia ……………………Miejsce urodzenia…………………………………………
Powiat ……………………Województwo (obecnie)........…………………………………………
Imię i nazwisko matki (prawnego opiekuna) …..……………………………………………….

1

Imię i nazwisko ojca (prawnego opiekuna) ….…………………………………………………
Nr telefonu kontaktowego …………………………………………………………………….

Dane o rodzicach (prawnych opiekunach)
Adres zamieszkania matki.....……………………………………………………………………
telefon domowy …………………………… tel. kom………………………………….
Adres zamieszkania ojca.......……………………………………………………………………
telefon domowy …………………………… tel. kom………………………………….
Załączniki:
1. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu (skierowania wydaje sekretariat szkoły po zakwalifikowaniu do szkoły),
2. 2 fotografie (opisane: imię, nazwisko)

…………………………………….
(podpis rodziców /prawnych opiekunów)

……………………………...…….
(podpis kandydata)

2

Informacja dla kandydatów oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów
dotycząca przetwarzania danych osobowych
w procesie rekrutacji
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”,
informujemy, iż:
4. Administratorem Państwa danych osobowych oraz kandydata na ucznia jest Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi
Dobrzyńskiej w Nadrożu w imieniu którego występuje Dyrektor Szkoły. Dane kontaktowe: Nadróż 1, 87-515
Rogowo, tel/fax5 4-270-31-12, e-mail: sekretariat@zs4nadroz.pl
5. Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem: e-mail:
ido@powiatrypinski.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
danych kandydata na ucznia.
6. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do klasy pierwszej Zespołu Szkół
Nr 4 w Nadrożu na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze;
b) art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu:
a) do końca okresu, w którym uczeń/słuchacz będzie uczęszczał do placówki, a następnie archiwizowane,
b) w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora
szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone
prawomocnym wyrokiem.
6. W przypadku przyjęcia do placówki dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej zgodnie z Ustawą z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych, w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13 i 14 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) m.in. takich, jak prowadzenie ewidencji
uczniów na potrzeby procesu nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika
lekcyjnego, prowadzenie zajęć dodatkowych, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej itd;
b) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody udzielonej w celach
określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody.
7. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem
ustawowym. Ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego,
a tym samym przyjęcia do szkoły.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po
tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i
ograniczenia przetwarzania.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Państwo prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
12. Państwa dane nie będą poddawane profilowaniu.
13. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

………………………………………………
podpis rodziców (prawnych opiekunów)

………………………………………….
podpis kandydata

