Podanie
o przyjęcie do
Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Glinojecku
Uwaga! Wypełnić pismem drukowanym

1. DANE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola)
DANE KANDYDATA
Nazwisko
Imię / Imiona
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres
zamieszkania
PESEL
DANE MATKI

DANE PRAWN. OPIEK. (jeżeli są inne)

Nazwisko
Imię
Adres
zamieszkania
DANE OJCA

DANE PRAWN. OPIEK. (jeżeli są inne)

Nazwisko
Imię
Adres
zamieszkania
DEKLARACJE
Nauka religii

□ TAK

□ NIE

Wychowanie do życia
w rodzinie (WDŻ)

□ TAK

□ NIE
□ TAK

Wybór profilu mundurowego
Wojskowy
Policyjny
Strażacki

□ NIE

□ TAK
□ TAK
□ TAK

INFORMACJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) przyjmuję
do wiadomości, że:

administratorem danych jest Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Stanisława Reymonta w Glinojecku z siedzibą przy ul. Płockiej 7,

dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku nauczania,

dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,

przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,

dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi dot. realizacji
obowiązku nauki oraz organizacji nauki religii.

DANE DODATKOWE
DANE
Telefon kontaktowy, adres poczty
elektronicznej KANDYDATA
Telefon kontaktowy, adres poczty
elektronicznej MATKI/ PRAWNEGO
OPIEKUNA
Telefon kontaktowy, adres poczty
elektronicznej OJCA/ PRAWNEGO
OPIEKUNA
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
ucznia
(w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym
internetowych, związanych z życiem szkoły)

□ TAK
□ NIE
1. ...............................................................................
.................................................................................

Wskazanie kolejności wybranych szkół,
od najbardziej do najmniej
preferowanych, które kandydat wybiera
(max. trzy szkoły)

2. ................................................................................
................................................................................
3..................................................................................
..................................................................................

Obowiązek informacyjny:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „ADMINISTRATOR”) jest Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Stanisława Reymonta w
Glinojecku z siedzibą przy ul. Płockiej 7. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Liceum
Ogólnokształcące im. Władysława Stanisława Reymonta w Glinojecku ul. Płocka 7, 06-450 Glinojeck lub drogą e-mailową pod adresem:
loglinojeck1@wp.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, a kontakt z nim jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej:
arybustolloczko@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania
przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, a także w
celu zrealizowania umowy oraz na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Dane osobowe mogą być udostępniane innym organom administracji publicznej, zgodnie z przepisami prawa.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia rekrutacji.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa/Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta
w Glinojecku zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi dot. realizacji obowiązku nauki oraz organizacji
nauki religii..

Podpis KANDYDATA

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

Podpis MATKI/ PRAWN. OPIEK. ….............................................................................
Podpis OJCA/ PRAWN. OPIEK. ..................................................................................

................................................. dnia ...................................................
(miejscowość)

