Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej
Technikum Nr 1
w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu
na rok szkolny 2021/2022
w zawodzie ............................................................................
I. DANE OSOBOWE KANDYDATA (dane proszę wypełnić drukowanymi literami)

Nazwisko
Imię (imiona)
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
POWIAT/WOJEWÓDZTWO

GMINA

PESEL
Seria i numer paszportu
(w przypadku braku PESEL)

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Matka / opiekun prawny

Ojciec / opiekun prawny

Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania Rodziców / prawnych opiekunów
Kod, poczta
Miejscowość
Ulica, nr domu/mieszkania
Dane kontaktowe
Adres poczty elektronicznej
(o ile posiadają)

Telefon komórkowy
(o ile posiadają)

Telefon domowy
(o ile posiadają)
III. Oświadczenie dotyczące treści wniosku, ochrony danych osobowych i przetwarzanie wizerunku
 Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej obowiązującą w Zespole Szkół Nr 1 w Błoniu dot. przetwarzania danych
osobowych dla potrzeb rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO) – Klauzula znajduje się na odwrocie Wniosku
 Zobowiązuję się do zawiadomienia szkoły o każdej zmianie ww. danych.

Rodzic/opiekun prawny

Data i podpisy osób
składających wniosek
Data przyjęcia wniosku:

-

-

2 0 2 1

Kandydat

Podpis przyjmującego wniosek

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku

do procesu rekrutacji do klas pierwszych
Administrator Danych
Administratorem Danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane
osobowe oraz dane dzieci jest Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu przy ul. Łąki 2 w imieniu, którego działa Dyrektor.
Kontakt z Dyrektorem:
 drogą papierową na adres: ul. Łąki 2, 05-870 Błonie oraz
 mailowo: sekretariat@zs1-blonie.pl
Inspektor Ochrony Danych
W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony
Danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych wysyłając
maila na adres: jrkdoradztwo@gmail.com
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane osobowe oraz dane uczniów będą przetwarzane w związku z prowadzona rekrutacją do klas
pierwszych w Zespole Szkół Nr 1 w Błoniu - (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO), tj. na podstawie
przepisów prawa: art. 134, art. 135, art. 149 i art. 150 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe
Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. Po tym czasie dokumenty osób
nieprzyjętych są zwracane. Po upływie 1 roku w przypadku nie odebrania są niszczone.
Odbiorcy Twoich danych
Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
a) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora Danych, uczestniczące w wykonywaniu
czynności na naszą rzecz tj.: podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć informatyczną, podmioty
świadczące nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, obsługę pielęgniarską, rachunkową;
b) w przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą
elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o ochronie
danych tj.: prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia. Dane
osobowe nie będą poddane profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.
Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych nie
będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego tj. Państwa wniosek nie będzie mógł być rozpatrzony w
procesie rekrutacji, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia
danych.
Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.
Data przeglądu i aktualizacji: 28.02.2020 r.

