WNIOSEK
DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYOSKIEGO W DYNOWIE
Uwaga! Kartę wypełnić pismem drukowanym

DANE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnid wszystkie pola)
DANE OSOBOWE NIEZBĘDNE DO REKRUTACJI
Nazwisko
Imię / imiona
Data urodzenia (miesiąc wpisać słownie)
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania

(ulica, nr domu,
nr mieszkania)

(miejsce zamieszkania, gmina)
(kod pocztowy, poczta, gmina)

-

(województwo)

Ukooczona szkoła, adres gimnazjum
/ szkoły podstawowej
PESEL
DANE MATKI (PRAWNEGO OPIEKUNA)
Nazwisko i imię
Nazwisko rodowe
Adres zamieszkania
DANE OJCA (PRAWNEGO OPIEKUNA)
Nazwisko i imię
Adres zamieszkania
DEKLARACJE
Nauka religii
Wychowanie do życia w rodzinie
KIERUNKI KSZTAŁCENIA

□ TAK
□ TAK

□ NIE
□ NIE

□ 4 – letnie Technikum

□ 5 – letnie Technikum

□ technik handlowiec …………..

Wybrany kierunek kształcenia
na rok szkolny 2019/2020

□ technik informatyk …………….
□ technik pojazdów samochodowych……….
□ technik logistyk …………
3 – letnia Szkoła Branżowa I Stopnia

□ szkoła branżowa I stopnia
samochodowych …………

- mechanik pojazdów

□ zaznacz wybrany i ewentualnie rezerwowy zawód a w miejscu
kropek wpisz kolejnośd wyboru
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DANE DODATKOWE
Telefon kontaktowy do MATKI
(prawnego opiekuna)

Telefon kontaktowy do OJCA
(prawnego opiekuna)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
(w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym
internetowych, związanych z życiem szkoły)

□ TAK
□ NIE

Osiągnięcia w czasie nauki w gimnazjum/
szkole podstawowej
(dydaktyczne, artystyczne, sportowe i inne)

DO WNIOSKU DOŁĄCZAM
2 zdjęcia (podpisane na odwrocie)

□

Świadectwo ukooczenia gimnazjum /szkoły
podstawowej (oryginał)
Zaświadczenie z egzaminu gimnazjalnego /
szkoły podstawowej (oryginał)
Karta zdrowia

□

Orzeczenie lekarskie dot. kształcenia
i nauki zawodu
Opinia lub orzeczenie poradni
psychologiczno- pedagogicznej (jeśli posiada)

□

□
□
□

INFORMACJA
Dane – w zakresie zawartym w niniejszym formularzu – będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do
szkoły. Administratorem danych jest Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyoskiego w Dynowie.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
do dnia 24 maja 2018 r. art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w związku
z art. 149 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
60), a od 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1),
dalej zwane RODO, w związku z art. 149 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą byd
udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np.
policja, prokuratura, sąd).
Dane nie będą przekazywane do paostwa trzeciego.
Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez szkołę, do której kandydat zostanie przyjęty nie dłużej niż
do kooca okresu, w którym uczeo uczęszcza do tej szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe
Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich
sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie
rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo
do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną
przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na
podstawie art. 20 RODO.
W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie
zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.

Data......................................................

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

.............................................................
Podpis czytelny kandydata do szkoły

..........................................................................
Podpis czytelny OJCA (prawnego opiekuna)
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