
Chodecz, dnia...............................

                                                              Dyrektor  Zespołu Szkół im.Wł. Reymonta
                                                                        w Chodczu

                                              Podanie – kwestionariusz

              Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2019/2020 do Liceum Ogólnokształcącego       
dla Dorosłych (po szkole podstawowej, gimnazjum, ZSZ ) 

Podaję dane osobowe i jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na przetwarzanie ich dla 
potrzeb służbowych szkoły.

Imię (imiona) i nazwisko.....................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia......................................................................................................................

PESEL.................................................................................................................................................

Nazwisko panieńskie(u mężatek)........................................................................................................

Adres zamieszkania ...........................................................................................................................

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

Nr telefonu..........................................................................................................................................

Moje zainteresowania:
..........................................................................................................................................................

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

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

Załączniki:
1.Oryginał świadectwa ukończenia: szkoły podstawowej lub gimnazjum lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej
2. 2 zdjęcia 

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



Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół w Chodczu 

ul. Kaliska 9/11, 87-860 Chodecz.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy 

4. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub 
usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału 

w procesie rekrutacji.

5. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trze-
cim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w 
ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

6. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe,
jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie z
pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru. Oznacza to, że podanie danych
zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast podanie (w
tym  dołączenie  stosownych  dokumentów)  danych  potwierdzających  spełnianie  poszczególnych  kryteriów
pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.

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


	w Chodczu

