Braniewo, dnia .......................
..................................................
(imię i nazwisko)
.................................................
(ulica, numer)
.............................................
(kod, miejscowość)

Do Dyrektora
Zespołu Szkół Budowlanych
w Braniewie
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
DLA DOROSŁYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BRANIEWIE
I. Proszę o przyjęcie mnie na semestr ...................... w roku szkolnym ......................
w systemie ............................................. do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
(wieczorowym, zaocznym)

w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie.
II. Dane kontaktowe kandydata*
Nazwisko
Imię
Drugie imię
Data urodzenia

Miejsce urodzenia

PESEL
Tel. kontaktowy
* wypełnić drukowanymi literami

Imiona rodziców (dotyczy słuchaczy niepełnoletnich) .........................................................
W załączeniu:
1. Świadectwo ukończenia szkoły
2. 3 zdjęcia
.......................................................

podpis kandydata
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 z póź. zm.)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych słuchacza i rodziców przez szkołę w celach rekrutacyjnych.

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

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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL)
informuję, że:

1.

Administratorem Pani/Pana/słuchacza danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlanych z siedzibą
w Braniewie, tel: 55 2432350, mail: sekretariat@zsb.iq.pl

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie możliwy jest pod
numerem tel. nr. 55 2432350 lub adresem email (adres email): sekretariat@zsb.iq.pl

3.

Dane osobowe Pana/i/słuchacza będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych,
określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), rozp. MEN
z dn. 12.04.2017r. zmien. rozp. w spr. świadectw…. (Dz. U. z 2017r., poz. 794), rozp. MEN
z dn. 14.03.2017r. w spr. przeprowadzenia postęp. rekrutacyjnego… (Dz.U. z 2017r. poz. 586), roz. MEN
z dn. 09.08.2017r. w spr. zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej… (Dz. U.
z 2017r., poz. 1591), Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198)
w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4.

Pana/Pani/słuchacza
dane
osobowe
przechowywane
będą
przez
okresy
zakreślone
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Malborku.

5.

Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.

Rodzicom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych.

7.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy
prawa oświatowego j/w.
Administrator

...................................................
(podpis rodzica/opiekuna)

…………………………….
(podpis słuchacza)

