
………………………………………………………. 
                                                                                                    miejscowość, data 

 

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w 

Koronowie  

 
 

Rok ukończenia szkoły 

niższego szczebla 
Ukończyłem/łam szkołę / nazwa szkoły 

 
 

 

 

Dane osobowe kandydata 

PESEL  

Imię /Imiona  

Nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

e-mail / telefon kontaktowy  

Adres 

Ulica, nr domu, mieszkania  

Miejscowość  

 

Kod pocztowy  

 

 

                                               Dane osobowe rodziców 

   matka ojciec 

Imię   

Nazwisko   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Załączniki : świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla, fotografia 
 



Oświadczenie 

Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a w zw. z art. 9 ust. 2a  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 (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych oraz danych dziecka w stosunku do którego sprawuje opiekę prawną do celów  rekrutacji i prowadzenia 

dokumentacji oświatowej oraz udostępniania i zamieszczania wizerunku mojego dziecka w szkole oraz poza nią(np. w 

Internecie, w gazecie, itp.) w ramach przekazywania informacji o działalności szkoły na okres nauki w ZSZ 

 

Przyjmuje do wiadomości, że: 

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: 

Zespół Szkół Zawodowych  

im. gen. Stanisława Maczka 

86-010 Koronowo ul. Dworcowa 53 

Reprezentowany przez Dyrektora 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a w zw. z art. 9 ust. 2a  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 (RODO) celem rekrutacji i 

prowadzenia dokumentacji oświatowej oraz udostępniania i zamieszczania wizerunku mojego dziecka w szkole oraz poza 

nią(np. w Internecie, w gazecie, itp.) w ramach przekazywania informacji o działalności szkoły na okres nauki w ZSZ 

 

 Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, niepodania danych osobowych uniemożliwia 

zakwalifikowanie dziecka do placówki oświatowej; 

 Dane osobowe nie będą przekazywane za granicę ani użyte do profilowania 

 Dane osobowe przetwarzane będą przez okres związany z rekrutacją I pobytem dziecka w placówce oświatowej. 

Mam prawo do: 

 żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; 

 prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych; 

Inspektorem Ochrony Danych  jest: 

Arnold Paszta 

arnold.partner@gmail.com 
 

 
                                                                                                                  

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

 

                                                                                                                             podpis kandydata 

 

 

e-mail: sekretariat@zsz-koronowo.pl, tel. (52) 382-22-46 www.zsz-koronowo.pl 

https://pl-pl.facebook.com/zszkoronowo/

