
         .................................................................. 
                                        (miejscowość i data) 

 

DYREKCJA 

ZESPOŁU SZKÓŁ   

im. Aleksandra Fredry 

W NIENADOWEJ 

 

Proszę o przyjęcie mnie na rok szkolny 2022/2023 do klasy pierwszej Branżowej szkoły I stopnia 

zawód1:  kierowca mechanik                mechanik pojazdów samochodowych    

   pracownik obsługi hotelowej 

I. DANE O KANDYDACIE 

 

 Nazwisko ................................, imię ...................................., Pesel 

 Data i miejsce urodzenia: 

..........  ...........  ...............  ......................................................  ..................................................... 
  (dzień)       (miesiąc)         (rok)                           (miejscowość)                                                                         (województwo)  

 Adres zamieszkania: 

miejscowość ..............................................., ulica ........................................., nr domu ...............,                

kod pocztowy ........ - ............. , poczta ......................................, gmina .......................................,  

powiat .................................................., tel. komórkowy………..................................................., 

 Adres poczty elektronicznej: ......................................................... 

 Czy kandydat posiada orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej?      TAK         NIE2 

II. DANE O RODZICACH 

  Imiona  i nazwiska rodziców ........................................................., ............................................................... 
 (ojciec)       (matka) 

  Adres zamieszkania: 

miejscowość .............................................., ulica .........................................., nr domu ..............., 

kod pocztowy ........ - ............. , poczta ......................................, gmina .......................................,  

powiat ............................................... 

 Adres poczty elektronicznej: ........................................................., ............................................................... 
 (ojciec)       (matka) 

 Numer telefonu:     ........................................................., ............................................................... 
 (ojciec)       (matka) 

                      

                        .................................................................. 
                                    (podpis kandydata) 

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z KLAUZULĄ DOTYCZACĄ DANYCH OSOBOWYCH  

NA DRUGIEJ STRONIE PODANIA. 

PROSZĘ POTWIERDZIĆ ZAPOZNANIE SIĘ Z WW. KLAUZULĄ POPRZEZ ZŁOŻENIE CZYTELNEGO PODPISU 

RODZICÓW KADYDATA , A W PRZYPADKU KANDYDATA PEŁNOLETNIEGO – WŁASNORĘCZNEGO PODPISU.                         

                                                 
1 Należy zaznaczyć trzy z wymienionych zawodów w kolejności od 1-3, gdzie 1 oznacza zawód pierwszego wyboru 
2 Kandydat może zostać przyjęty do Branżowej Szkoły I stopnia, jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej z 

PPP, jeśli jest to niepełnosprawność co najwyżej w stopniu lekkim) 

           



W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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), w dalszej części zwane 

RODO, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 i art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 

przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

 

I. Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej; adres: Nienadowa 555;  

37-750 Dubiecko, reprezentowany przez Dyrektora. 

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

Kontakt z inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail:  iodzsfredro@onet.eu lub  pisemnie na 

adres administratora danych wskazany wyżej. 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych: 

Dane przetwarzane są w szczególności w celu: 

1. Realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organiza-

cyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz.996 z późn. zm.), 

a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art.6 ust.1 lit. c oraz/lub art.9 RODO; 

2. Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powie-

rzonej administratorowi – art.6 ust.1 lit. e) RODO np. w przypadku przetwarzania danych osobowych polegającego 

na wyróżnianiu dzieci za osiągnięcia; 

IV. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem. 

V. Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a 

po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

1. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nie-

prawidłowe lub niekompletne, 

b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art.21 ust.1 ogólnego rozporządzenia ochrony da-

nych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub 

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art.21 ust.2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych 

wobec przetwarzania; 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa 

się na podstawie art.6 ust.1 lit.e) RODO. 

VII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania da-

nych osobowych stanowi przepis prawa, niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości 

realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe.  

VIII. Inne informacje: 

1. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. 

2. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub or-

ganizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku będzie Pani/Pan poinformowana/y. 

 

 

 

 

.......................................................                                          …………………………………………………. 
       (data i podpis pełnoletniego kandydata)                                                                                                       (data i podpis rodziców kandydata) 

 

mailto:iodzsfredro@onet.eu

