
   ................................................................                ....................... dnia ................ 20..... r 
   Nazwisko i imiona kandydata 

                                                                                           

 

                          Dyrektor  

  Powiatowego Centrum Kształcenia 

                                                           Zawodowego i Ustawicznego  

                               w Lubieńcu 
 

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej 

 
 

Proszę o przyjęcie do Szkoły Policealnej na kierunek: 

 

technik administracji  

technik bhp.*  

*(niepotrzebne skreślić) 

 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

Data urodzenia …………………………………miejsce urodzenia………………………….. 

PESEL ………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

....................................................................................................……………………………… 

Numer telefonu i adres e-mail 

....................................................................................................……………………………… 

Imiona rodziców 

.........................................................................................................................………………… 

 

Załączniki: 

1.Fotografia (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

2.Świadectwo ukończenia szkoły (oryginalne) 

3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu 

 

W przypadku rekrutacji online kandydat oświadcza, iż: 

1. Przesyła podanie i załączniki w formie elektronicznej zgodne z dokumentacją oryginalną. 

2. Dostarczy wersje oryginalne dokumentacji do siedziby szkoły, w terminie ustalonym przez 

szkołę. 

 

 

                                                                                         ………………………………………….. 
(Podpis kandydata) 



 

Klauzula informacyjna  

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) i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)  

(Dz. Urz. UE L119/1)informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespołu Szkół z siedzibą w Chodczu,  

ul. Kaliska 9/11, 87-860 Chodecz  

2. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół w Chodczu:  

Inspektor ochrony danych, ul. Kaliska 9/11, 87-860 Chodecz,  

adres e-mail: iod@powiat.wloclawski.pl, tel. 054 230 46 60  

3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu: 

a)      wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz innych ustaw i 

aktów wykonawczych  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty 

przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora,  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Dane osobowe przetwarzane w związku z rekrutacją będą przechowywane przez okres  

w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

7. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu 

do danych osobowych dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. 

8. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie  danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a)   jest niezbędne i jest wymogiem 

ustawowym służącym realizacji wskazanych celów. 

10. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

 

Oświadczenie  

 

Oświadczam, że w dniu ………………..…………………..zapoznałam/-em się z przekazaną mi 

informacją dotyczącą potrzeb gromadzenia i przetwarzania moich danych. 

Oświadczam także, iż zostałam/-em należycie  pouczona/ny o przysługujących mi prawach w zakresie  

przetwarzania danych osobowych. 

 

……………………………………………………….. 

                 (Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

mailto:iod@powiat.wloclawski.pl

