
WNIOSEK O PRZYJĘCIE
DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W TWARDOGÓRZE 

Uwaga!     K  artę   wypełnić pismem drukowanym

DANE OSOBOWE OBOWIĄZKOWE
(należy wypełnić wszystkie pola)

Nazwisko

Imię / imiona

Data urodzenia (miesiąc wpisać słownie)

Miejsce urodzenia

(ulica, nr domu, 
nr mieszkania)

(miejsce zamieszkania, gmina)

(kod pocztowy, poczta, gmina)

(województwo /obecne/

Ukończona szkoła, adres 

PESEL 

DANE MATKI (PRAWNEGO OPIEKUNA)

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

Telefon / e-mail *

DANE OJCA (PRAWNEGO OPIEKUNA)

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

Telefon / e-mail*

INFORMACJE DODATKOWE

Wybrany kierunek kształcenia 
na rok szkolny ........................

 
□ technik reklamy 
□ technik ekonomista
□ technik programista
□ branżowa szkoła I stopnia ……………………….…...
                                                                           (zawód)

*jeżeli osoba wskazana we wniosku posiada

 Adres zamieszkania 



DO PODANIA DOŁĄCZAM
Świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej oryginał □                kopię □
Zaświadczenie z egzaminu 
ósmoklasisty oryginał □                kopię □
Orzeczenie lekarskie dot.  kształcenia 
i nauki zawodu 
(dla technikum badania specjalistyczne)

□ 

Opinia  poradni  psychologiczno-
pedagogicznej (jeśli posiada)

□

Inne

Data.................................................                      
Podpis czytelny MATKI (prawnego opiekuna)

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

Podpis czytelny ucznia                                              Podpis czytelny OJCA (prawnego opiekuna)

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

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 rozpatrze-
niem 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.

Data.................................................                      
Podpis czytelny MATKI (prawnego opiekuna)

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

Podpis czytelny ucznia                                              Podpis czytelny OJCA (prawnego opiekuna)

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

mailto:inspektor.rodo@gmail.com

