
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie rekrutacja rok szkolny 2019/2020 
 

WD WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 

I. Numer kandydata 

(wypełnia Szkoła) 

II. Data wpływu 

(wypełnia Szkoła) 

       

Szkoła, do której kierowany jest wniosek (postaw x przy wybranej szkole) 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Podbudowa 

gimnazjum, szkoła podstawowa  

ZSZ 

 

Część 2 – DANE KANDYDATA 
2. 1. Nazwisko 

                         

2. 3. Imię (Imiona) 

                         

Dane urodzenia 

2.3. Data urodzenia 

Dzień -miesiąc-rok 
2.4. Miejsce urodzenia 

2.5. Pesel 

  -   -                 

Miejsce zamieszkania 

2.8. Miejscowość 2.9. Ulica 2.10. Nr domu 2.11. Nr lokalu 

2.12. Kod pocztowy 2.13. Poczta 2.14. Telefon 

  -      

2.15. Gmina 

Część 3 – Podanie 

Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2019 /2020 do ………………………………………. 

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

 

( nazwa szkoły) 

 

Jestem absolwentem zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły podstawowej, gimnazjum* . 
 

w ........................................................................................................................... .......................... 

 

 
 

 

 
 

 

* właściwe podkreślić 

 



 
 

 

 
Klauzula informacyjna RODO - rekrutacja 

1. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 

119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w  Węgrowie 

ul. Bohaterów Warszawy 10, 07-100 Węgrów, 

tel. 25 792 26 76,  e-mail:  sekretariat@zsp.wegrow.pl 

2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Zbigniewa 

Zegardło, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: 

iod-zz@tbsiedlce.pl  

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.  

4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora Danych, zgodnie z art. 132, 

134 i 150 Ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.).  

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, wynikającym z zapisów Ustawy Prawo Oświatowe, 

minimalnym zakresie, niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.  

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, niezbędne do realizacji zadań o których mowa powyżej.  

7. Dane osobowe przetwarzane w związku z procesem rekrutacji nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom/instytucjom.  

8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane, tj. do czasu zakończenia rekrutacji. 

9. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: 

• dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

• żądania ich sprostowania, 

• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą  

elektroniczną pisząc na adres pocztowy Inspektora Ochrony Danych. 

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych 

osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

12. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 

13. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

14. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych, obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych 

konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora danych 

prowadzącą przetwarzanie oraz przez Inspektora Ochrony Danych.  

 

 
 

 

 
..………….…..………… 

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

( data – dzień – miesiąc - rok) 

 

 

 

mailto:sekretariat@zsp.wegrow.pl
mailto:iod-sk@tbsiedlce.pl

