
* - niepotrzebne skreślić 

Ostróda dnia ………………….. 

……………………………………………………………. 

Imię i nazwisko kandydata 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

Adres zamieszkania kandydata 

Szkoła ponadpodstawowa i klasa do której składa wniosek 

kandydat……………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 

                                                                                                                        Dyrektor  

ZSZ im. Sandora Petőfi   

w Ostródzie 

 

Wniosek o przyjęcie do Internatu  

ZSZ im. Sandora Petőfi  w Ostródzie 

 

 

Dane osobowe kandydata i rodziców: 

1. Imię /Imiona kandydata …………………………………………………………………………………………………….. 

2.Data urodzenia kandydata ………………………………………………………………………………………………….. 

3.PESEL 

kandydata………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Imię/Imiona  i nazwiska rodziców kandydata/opiekunów prawnych/…………………………………. 

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

5.Adres miejsca zamieszkania  rodziców/opiekunów prawnych/ 

kandydata……………………………. 

- Kod…………………………………. 

-Miejscowość……………………… 



* - niepotrzebne skreślić 

-Ulica, numer domu i mieszkania  ………………………………….. 

-Adres poczty elektronicznej rodziców /opiekunów  kandydata 

6. Numery telefonów rodziców /opiekunów  kandydata 

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

7. Ocena za zachowanie uzyskana w pierwszym semestrze obecnego roku szkolnego 

………………………………………………………………………………… 

8.Odelgłość w kilometrach do szkoły od miejsca zamieszkania 

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

9.Inne, szczególne sytuacje rodzinne i zdrowotne  kandydata( według tabeli regulaminu 

rekrutacji strona-3, pkt-3, 4,5,6,7) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym  wniosku są zgodne ze stanem faktycznym 

oraz, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik do niniejszego Wniosku 

i wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych, których 

przetwarzanie legalizuje przesłanka określona w art. 9 ust. 1 lit. a RODO1 i/lub w art. 9 ust.  

2 lit. a RODO stosownie do zasad w niej opisanych. 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego/………………………………………………………………………………….. 

Regulamin rekrutacji dostępny jest – WWW.ekonomik.webd.pl oraz w sekretariacie ZSZ im. Sandora 

Petőfi  w Ostródzie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Rozporządzenie 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.Urz.UE.L 2016 Nr 

119, str. 1, ze zm. 

http://www.ekonomik.webd.pl/


* - niepotrzebne skreślić 

Załącznik do wniosku o przyjęcie do Internatu  

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 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) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.) informujemy: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie, ul. 

Sportowa 1, 14-100 Ostróda, NIP 7411005362, REGON 000333285, tel./fax (89) 646 37 53, e-mail: 

zszostroda@poczta.onet.pl. 

2. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe kandydata będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) 

RODO w zakresie niezbędnym w procesie rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petöfi 

w Ostródzie. 

3. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe kandydata przechowywane będą przez okres wskazany 

w obowiązującym w placówce jednolitym rzeczowym wykazie akt (5 lat od końca roku, w którym 

prowadzona jest rekrutacja). 

4. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. W odniesieniu do danych osobowych 

przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani również prawo do usunięcia danych. 

5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, email: kancelaria@uodo.gov.pl). 

6. Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest obowiązkowe i wynika z przepisu prawa. Odmowa 

ich podania uniemożliwi uczestniczenie w procesie rekrutacji. Dodatkowe dane osobowe zbierane za 

pośrednictwem formularza wniosku przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody, która może być 

odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym administrator danych powierzył przetwarzanie 

danych, m.in. świadczące usługi doradztwa prawnego, dostarczające systemy i usługi informatyczne. 

8. Przetwarzanie danych nie służy profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji. 

9. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw 

przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje inspektor ochrony danych: Tomasz  

Trzciałkowski, email: kontakt@idpo.pl, tel. +48511793443. 

 


