
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 
ul. Grodziecka 29
41 - 250 Czeladź
tel./fax 322653611
e - mail: rekrutacja@zsoit.czeladz.pl

Czeladź, dnia ........................................

PODANIE – ANKIETA

Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2021/2022 do klasy pierwszej

Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie:
□ profil ogólny,
□ profil ogólny z innowacją dietetyka i fitness.

Technikum Nr 1  im. M. Skłodowskiej-Curie:
□ technik logistyk,
□ technik logistyk – grupa wojskowa,
□ technik programista
□ technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
□ technik hotelarstwa,
□ technik reklamy.

Uczyłem się w szkole podstawowej następujących j. obcych (proszę zaznaczyć):

język angielski:  □    język niemiecki:  □             inny (jaki?): ........................ 

W szkole średniej będę uczęszczał na (proszę zaznaczyć):

 □ religię, □ etykę.
 

DANE KANDYDATA

1. Nazwisko....................................................................................................

2. Pierwsze imię.............................................................................................

3. Drugie imię.................................................................................................

4. Data urodzenia..........................................................................................

5. Miejsce urodzenia......................................................................................

6. PESEL.......................................................................................................

7. Miejsce zamieszkania:

□ miejscowość.................................................................................................................

□ kod pocztowy................................................................................................................

□ nazwa ulicy i nr domu (mieszkania).............................................................................

□ nr telefonu kontaktowego kandydata...........................................................................



8. Imiona i nazwiska rodziców.......................................................................

9. Nr kontaktowy do rodzica.....................................................................................

10.Dokumenty w załączeniu do ankiety:

a) 2 fotografie,

b) oryginał karty zdrowia, bilansu zdrowia i karty szczepień,

c) oryginał (kserokopia) świadectwa ukończenia szkoły podstwowej,

d) oryginał (kserokopia) zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Oświadczam, iż powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Podpis rodziców: Podpis kandydata:

Zgodnie z art.24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(  Dz.  U  z  2016r.  poz.  922). A  po  25  maja  2018  r.  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. Informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana i dziecka danych osobowych jest  Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Technicznych, przy ul. Grodzieckiej 29 w Czeladzi

2. Dane osobowe Pani /Pana i dziecka przetwarzane będą w celu rekrutacji oraz 
umieszczenia informacji dotyczącej przyjęcia dziecka do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Technicznuch na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Technicznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom 
chyba, że udostępnienie danych będzie wynikać z innych przepisów prawa. 
Podstawą prawną jest zgoda,

3. Posiada Pani/Panu  prawo  do  żądanie  dostępu  do  danych  osobowych  oraz
poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia
lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Niemiej jednak odwołanie
zgody jest  jednozaczne z  brakiem mozliwości  brania  udziału  w rekrutacji  i  tym
samym przyjęciem dziecka do szkoły,

4. Podanie danych osobowych  Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
jest dobrowolne,

5. Dostęp  do  danych  osobowych  będzie  przysługowała  wyłacznie  komisji
rekrutacyjnej, 

6. Zgoda wyrażona jest do czasu jej odwołania.
7. Przysługuje Pani/Panu możliwość skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.
8. Inspektorem  ds.  Ochrony  Danych  (osobą  odpowiedzialną  za  prawidłowość

przetwarzanie  danych)  jest  Marek  Woźniak  (kontakt  do  inspektora:
i  odo@marwikpoland.pl  )

Podpis rodziców:                                                                                  Podpis kandydata:

mailto:wozniakmarek@op.pl

