
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

im. Jarosława Iwaszkiewicza

56-416 Twardogóra, ul. Stanisława Staszica 3

Tel.  71/ 315 80 14

e-mail: sekretariat@zsptwardogora.pl  
       

  PESEL

   
         

  Podanie
o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

(na podbudowie gimnazjum / ośmioletniej szkoły podstawowej/
zasadniczej szkoły zawodowej)

          
                                        

           Proszę  o  przyjęcie  mnie  na  semestr  pierwszy*  /  ………………..  /  do  Liceum
Ogólnokształcącego  dla  Dorosłych,  prowadzonym  systemem  zaocznym  w  Zespole  Szkół
Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze.
     

KANDYDAT

1. DANE OSOBOWE

NAZWISKO IMIĘ PIERWSZE

IMIĘ DRUGIE NAZWISKO PANIEŃSKIE DLA MĘŻATEK

2. DATA I MIEJSCE URODZENIA

MIEJSCOWOŚĆ DD/MM/RRRR

3. IMIONA RODZICÓW

IMIĘ OJCA IMIĘ MATKI

4. ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA

5.  UKOŃCZYŁEM/AM GIMNAZJUM / OŚMIOLETNIĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ/ ZASADNICZĄ
SZKOŁĘ ZAWODOWĄ:

PEŁNA NAZWA SZKOŁY
IMIĘ PIERWSZE

MIEJSCOWOŚĆ ZAWÓD ROK

MIEJSCOWOŚĆ  NR DOM.**

ULICA NR DOM.  NR MIESZ.
-

WOJEWÓDZTWO KOD POCZTA



6. W szkole, o której mowa w pkt. 5 uczyłem/am się języka obcego:

jednego dwóch

Proszę wskazać znakiem X poniżej

niemiecki angielski rosyjski inny ______________

7. NR TELEFONU …...............................................

8. Potwierdzam przyjęcie do wiadomości informacji, że nauka dwóch przedmiotów realizowana będzie
w zakresie rozszerzonym i deklaruję niniejszym wybór geografii oraz wiedzy o społeczeństwie.

9 .WIARYGODNOŚĆ DANYCH POTWIERDZAM WŁASNORĘCZNYM PODPISEM
           

                 ____________________________________________

(data i podpis)

9. ZAŁĄCZNIKI:

- świadectwo potwierdzające ukończenie ośmioletniej szkoły podstawowej / gimnazjum/zasadniczej szkoły 
zawodowej

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

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 (RODO),  informuje
Pana/Panią, że:

1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza
ul. Staszica 3, 56- 416 Twardogóra
reprezentowany przez Dyrektora

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 list. a) RODO w zw. z art. 150.1 Ustawy z dnia 14.12.2016 Prawo
oświatowe celem rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do placówki.

3. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest konieczne a ich niepodanie może skutkować negatywnym rozpatrzeniem wniosku.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez placówkę.
5. Posiada Pan/ Pani prawo do:

a. żądania  dostępu  do  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  (o  ile  inne  przepisy  prawa  nie  narzucają  AD  dalszego  ich
przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania;

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

c. prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;

d. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.
6. Inspektorem Ochrony Danych w jednostce jest: mgr inż. Sebastian KOPACKI - inspektor.rodo@gmail.com
7. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8. Pani  /  Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  ani  organizacji

międzynarodowych, w rozumieniu RODO.

Twardogóra, dn. ...........................                     ….................................................................  
(podpis kandydata)

Decyzja Dyrektora Szkoły

Dyrektor postanawia przyjąć/nie przyjąć Pana/Panią ............................................................................

na semestr ...................................... roku szkolnego 20...../ 20..... typ szkoły: liceum ogólnokształcące dla 

dorosłych na podbudowie gimnazjum / ośmioletniej szkoły podstawowej/ zasadniczej szkoły 

zawodowej.

____________________________

         (podpis Dyrektora)                      

mailto:inspektor.rodo@gmail.com

