ZESPÓŁ SZKÓŁ W SOKOŁOWIE MŁP.
ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel./fax 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl www.zssokolow.edu.pl

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ
BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W SOKOŁOWIE MŁP.
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Wybierz zawód (zaznacz wybrany zawód):

I.

mechanik pojazdów samochodowych
operator obrabiarek skrawających
cukiernik

sprzedawca

II.

Dane kandydata.

1. Nazwisko i imię (imiona) kandydata: …………………………………………………………..
2. PESEL:………………………………………………………………………………………….
3. Data urodzenia:………………………………………………………………………………….
4. Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………….
5. Telefon:………………………………………………………………………………………….
6. E-mail:…………………………………………………………………………..……………….

III.

Dane o rodzicach/opiekunach prawnych.
Ojciec

Matka

Nazwisko i imię:…………………………………………./………………………………………….
Adres zamieszkania (wpisać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania kandydata):
……….……………………………………………………./………………………………………….
Telefon: …………………………………………………../…………………………………………..
E-mail:……………………………………………………./…………………………………………..

…………………………………….
miejscowość, data

……………………………………
podpis kandydata

……………………………………
podpisy rodziców/ opiekunów prawnych

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SOKOŁOWIE MŁP.
ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel./fax 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl www.zssokolow.edu.pl

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ
BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W SOKOŁOWIE MŁP.
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

I.

W klasie I na lekcjach wychowania fizycznego będę brał/a udział w zajęciach (zaznacz):
na basenie
na sali gimnastycznej

II.

Informacje dodatkowe:
oświadczenie o wielodzietności rodziny
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej
sukcesy w konkursach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym załączniku przez Zespół
Szkół w Sokołowie Małopolskim oraz oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………………….
miejscowość, data

……………………………………
podpis kandydata

……………………………………
podpisy rodziców/ opiekunów prawnych

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SOKOŁOWIE MŁP.
ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel./fax 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl www.zssokolow.edu.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

W związku z realizacją wymogów 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) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz Państwa dzieci
danych osobowych i o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się
począwszy od 25 maja 2018 r.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim reprezentowany
przez Dyrektora ZS w Sokołowie Młp., ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Małopolski.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – za pomocą adresu inspektor@zssokolow.edu.pl.
3. Informujemy, że ZS w Sokołowie Młp. przetwarza dane osobowe w związku z realizacją przepisów prawa,
tj. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., oraz na podstawie udzielonych zgód w zakresie
i celu określonym w ich treści - cel szczegółowy rekrutacja uczniów do szkoły, a w przypadku przyjęcia
dziecka do szkoły, realizacja obowiązku nauki.
4. Odbiorcami Pani/Pana, Państwa dzieci danych osobowych będą wyłącznie organy i podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana, Państwa dzieci dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów,
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo
do ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych w przypadku niewłaściwego przetwarzania danych osobowych.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. Pani/Pana, Państwa dzieci dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym wniosku przez Zespół Szkół
w Sokołowie Małopolskim oraz oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów
……………………………………………….
………………………………………………

