Załącznik Nr 1
do Zasad rekrutacji kandydatów do oddziałów klas pierwszych Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku na rok szkolny 2020/2021

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Bolesława Prusa

w Pułtusku
06-100 Pułtusk, ul. Marii Konopnickiej 9,
tel. sekretariat ( 0-23 ) 6922242, zsbprus.beep.pl

Wniosek
o przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia w roku szkolnym 2020/2021
DANE KANDYDATA
Nazwisko

Data i miejsce urodzenia

Imię/imiona
PESEL (w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów, adres miejsca zamieszkania kandydata, rodziców/prawnych opiekunów:

Adres poczty elektronicznej rodziców/prawnych opiekunów kandydata:
Numer telefonu rodziców/prawnych opiekunów kandydata:

Proszę o przyjęcie mnie do Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie ……………………………………………..
 Po przyjęciu do szkoły chciałbym/abym uczyć się języków obcych nowożytnych:


język - .....................................

 preferowana kolejność wybranych szkół publicznych:
Nazwa Szkoły
I wybór
II wybór
III wybór
………………………………….
(podpis kandydata)
Wypełniają rodzice/prawni opiekunowie
1. Dziecko posiada opinię/orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – TAK/NIE (właściwe podkreślić)

 Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla celów rekrutacji.
……………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wypełniają rodzice/prawni opiekunowie i kandydat
Oświadczam, że znane mi są Zasady rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej w Zespole Szkół
im. B.Prusa w Pułtusku, ul. Marii Konopnickiej 9, 06-100-Pułtusk
.............................................., dnia.............................. ...............................................................
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)
...............................................................
(podpis kandydata)
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół im. B.Prusa w Pułtusku, ul. Marii Konopnickiej 9,
06 –100 Pułtusk;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach
przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: zsbprus@wp.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu niezbędnym
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na
rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora(np.
kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu
ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania
materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej z ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o systemie informacji oświatowej;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania
danych będzie nierozpatrzenie wniosku;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe

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

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

(miejscowość, data)

(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

…………………………………………………
(podpis kandydata)

