Chmielnik, dnia .................................... 2018r.

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku
ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik
Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2018/2019 do klasy pierwszej
Szkoły Branżowej I Stopnia kształcącej w zawodzie:
kucharz
monter zabudowy i robót wykończeniowych w
budownictwie
murarz-tynkarz

mechanik pojazdów samochodowych

monter instalacji i urządzeń sanitarnych

operator obrabiarek skrawających

kierowca – mechanik
mechanik-monter maszyn i urządzeń

blacharz samochodowy

Wybieram następujący język obcy: ………………………………………………………
(język rosyjski, język niemiecki)

........................................................
(czytelny podpis ucznia)
(PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE FORMULARZA)

Dane o uczniu*:
Nazwisko:
Imiona: (pierwsze)
(drugie)

Data urodzenia:

dzień

miesiąc

rok

miejsce urodzenia: ………………………………….…………………

PESEL:
Adres zamieszkania:

kod pocztowy: …….…….…….. poczta: …………………...………….
miejscowość/ ulica …………………..………………………………nr……..

gmina: ……………………………………………...…….…………….

Ukończone gimnazjum w: ………………………………………..………………………….……….
(miejscowość)

Dane o rodzicach:
Imię i nazwisko matki: …………………….…………….……... tel.: dom/praca ………………………
Imię i nazwisko ojca:
Kto sprawuje opiekę:

……………………………………...….. tel.: dom/praca ………………………
…………………………………………………………………….…….…..…..

*wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się na drugiej stronie podania.

Określenie kolejności wybranych szkół ( miejsce 1 – szkoła najbardziej preferowana):
1.………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
2.…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….
…………………………………...………
podpis kandydata

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku z siedzibą przy
ul.
Dygasińskiego
11,
26-020
Chmielnik,
danych
osobowych
zawartych
w niniejszym wniosku w celu dokonania niezbędnych formalności przy przyjęciu do grona uczniów klas
pierwszych (rekrutacji).
Podpis opiekuna prawnego: ............................................................................................................................................................................... Podpis kandydata: .........................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku z siedzibą przy ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik, danych
osobowych ucznia zawartych w niniejszym wniosku oraz dodatkowych danych w postaci:
•
•
•
•

oznaczenie klasy (np. A)
 TAK
 NIE
fotografie ucznia wykonane w ramach życia szkolnego (wizerunek)  TAK
 NIE
nagrody, dyplomy, trofea itp. pamiątki opatrzone danymi ucznia
 TAK
 NIE
informacje o osiągnięciach, wynikach olimpiad i konkursów
 TAK
 NIE

w wybranych poniżej celach:
•
•
•

wykorzystania w ramach wystaw i gablot dot. szkoły
 TAK
wykorzystania w ramach wydawnictw i publikacji dot. szkoły
 TAK
wykorzystania w ramach cyfrowych mediów społecznościowych dot. szkoły

 NIE
 NIE

 TAK

 NIE

Podpis opiekuna prawnego:..................................................................................................... Podpis ucznia: ......................................................................................................................
Zgodnie
z
art.
13
RODO*
ogólnego
rozporządzenia
o
ochronie
danych
osobowych
z
dnia
27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:
1. administratorem danych osobowych uczniów oraz ich prawnych opiekunów jest Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku z siedzibą przy ul.
Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik, kontakt email: szkola.zs3@zs3chmielnik.pl
2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych pod
adresem email: odo.komplex@gmail.com
3. dane
osobowe
przetwarzane
będą
w
celu
realizacji
zadań
dydaktycznych,
wychowawczych
i
opiekuńczych,
zgodnie
z
ustawą
z
dnia
7
września
1991r.
o
systemie
oświaty
(na
podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.).
4. dane
osobowe
przechowywane
będą
przez
czas
pobierania
nauki
oraz
na
czas
wymagany
przepisami ustawy o systemie oświaty.
5. każdy uczeń i opiekun prawny posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
6. każdy uczeń i opiekun prawny posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
7. w związku z przetwarzaniem danych uczeń i/lub opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. administrator nie zamierza przekazywać danych uczniów ani opiekunów prawnych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. dane osobowe uczniów i opiekunów prawnych mogą zostać ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
10. w oparciu o dane osobowe uczniów i opiekunów prawnych administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania (badania upodobań, przyzwyczajeń) .
11. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
Potwierdzam zapoznanie się z powyższym tekstem i zrozumienie przysługujących mi praw.

Podpis opiekuna prawnego: .............................................................................................................. Podpis kandydata: .....................................................................................................
*RODO

Rozporządzenie
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
(UE)
nr
2016/679
z
dnia
27
kwietnia
2016r.
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. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1)

*wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się na drugiej stronie podania.

