
 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY  

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3  
im. Jana Kochanowskiego wWyszkowie  

ul. Jana Matejki 9, 07-200 Wyszków 

 
 

  –   –                   

↑ data urodzenia ↑ ↑ miejsce urodzenia ↑ ↑numer PESESLkandydata↑ 

 

ulica i nr 
 

tel. domowy  
 

miejscowość 
 tel. kom. 

kandydata 

 

poczta kod pocz. 
   

- 
   

e-mail 
 

↑adres zamieszkania↑ ↑dane do kontaktu ↑ 

ulica i nr 
 

tel. domowy  
 

miejscowość  
tel. kom. 

kandydata 
 

 

poczta kod pocz. 
   

- 
   

e-mail 
 

↑adres zameldowania (jeśli jest inny niż adres zamieszkania)↑ ↑dane do kontaktu ↑ 

RODZICE 

Dane OJCIEC  MATKA 

imię i nazwisko     

ulica i nr 
   

miejscowość    

poczta kod pocz.    -        -    

tel. stacjonarny    

tel. komórkowy    

SZKOŁA  PODSTAWOWA 

Nazwa szkoły i miejscowość:  

adres 

szkoły 

    -              

↑ulica nr↑ ↑ kod i poczta↑ ↑ telefon↑ 

Szczególne umiejętności, zainteresowania i uzdolnienia kandydata  

   

  

↑ Podpis kandydata ↑ 

Zgoda 1 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną (na odwrocie niniejszego formularza) dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem 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 – RODO), Dz.U.UE.L.2016.119.1 

    –   – 2 0 2 2    

↑miejscowość ↑ ↑ data↑ ↑ czytelny  podpis kandydata i rodzica kandydata 

poniżej 16 roku życia ↑ 

Proszę o przyjęcie mnie do: 
Liceum Ogólnokształcącego (4-letniego) 

o kierunku* 
 

Technikum (5-letniego) w zawodzie*  
   

↑nazwisko kandydata↑  ↑imię (imiona) kandydata↑ 



 

Zgoda 2 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, wypowiedzi, imienia i nazwiska w: publikacjach, 
materiałach reklamowych i promocyjnych realizowanych w ramach statutowych działań Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana 
Kochanowskiego w Wyszkowie w trakcie mojego kształcenia, jak również po jego zakończeniu. 

    –   – 2 0 2 2    

↑miejscowość ↑ ↑ data↑ ↑ czytelny  podpis kandydata i rodzica kandydata poniżej 16 roku życia ↑ 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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.U.UE.L.2016.119.1, dalej RODO 
informujemy, iż: 

Administratorem Państwa danych osobowych w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowiez siedzibą przy 
ul. Jana Matejki 9, 07-200 Wyszków, jest Dyrektor, tel. 29 742 93 27, 29 753 18 20. 

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest poprzez e-mail: iod@ckziu.ostroleka.pl.  

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz w sprawie korzystania z przysługujących Państwu uprawnień związanych z przetwarzaniem danych. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie są przepisy 
RODO (w szczególności art. 6 ust. 1 lit. a-c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. b) oraz dedykowane szkołom szczegółowe przepisy prawa 
krajowego, na podstawie których realizowane są w szkole procesy edukacyjne, wychowawcze i zatrudnienia. 

Zgoda 1 

Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja uczniów do szkoły  
Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 i 1000); 
wyrażona zgodana przetwarzanie danych – dotyczy danych kontaktowych podanych w formularzu 

Zebrane dane będą przechowywane do: zgodnie z Regulaminem Rekrutacji dokumentacja z postępowania kwalifikacyjnego 
kandydatów, którzy nie zostali przyjęci lub nie podjęli nauki jest przechowywana w szkole przez okres roku od jego zakończenia, 
a następnie w ciągu 30 dni dokumenty tych kandydatówzostaną zniszczone lub (na ich wniosek lub wniosek ich rodziców) mogą 
zostać im wydane. 

Zgoda 2 

Celem przetwarzania danych (wizerunku) jest: realizacja zadań statutowych Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w 
Wyszkowie oraz promocja działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów poprzez upowszechnianie zdjęć 
oraz materiałów filmowych i danych osób (prezentacja osiągnięć szkolnych, sportowych, a także wizerunku z różnych 
uroczystości, gal i występów szkolnych). 
Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących a przetwarzanie 
jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) 
Zebrane dane będą przechowywane do: do momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu 
Zebrane dane mogą być przekazywane: podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie umowy oraz na 
stronę internetową podmiotu: www.zs3-wyszkow.pl 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa oraz te, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO.  

Państwa dane będą przetwarzanew okresie nauki, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych 
na podstawie aktów prawnych w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji 
dokumentacji (zgodnie z instrukcją kancelaryjną), zgodnie z obowiązującymi szkołęprzepisami prawa (w szczególności prawa 
oświatowego i podatkowego, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług). 

Zgodnie z RODO posiadają Państwo prawo:żądania dostępu do swoich danych osobowych,żądania od administratora ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,przenoszenia 
danych,cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 
niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora. 

Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach 
podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.  

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, co oznacza, że nie 
będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 
    –   – 2 0 2 2    

↑miejscowość ↑ ↑ data↑ ↑ czytelny  podpis kandydata i rodzica kandydata poniżej 16 roku życia ↑ 

 


