……………………………………………..
miejscowość, data

...................................................
pieczątka szkoły podstawowej

Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica
w Trzciance

Wniosek O PRZYJĘCIE DO KLASY I
Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Trzciance
w roku szkolnym 2019/2020
liceum 3-letniego
szkoła I wyboru

liceum 4-letniego
szkoła II wyboru

szkoła III wyboru

Imię (imiona) i nazwisko:

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

Data i miejsce urodzenia:

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

Adres zamieszkania:

....................................................................................................................................................................
(ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)

Nazwisko i imię matki (opiekuna prawnego) ..............................................................................................................................................
Adres zamieszkania

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

nr telefonu

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

Nazwisko i imię ojca (opiekuna prawnego)

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

Adres zamieszkania

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

nr telefonu

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

Telefony kontaktowe w czasie trwania rekrutacji:
do kandydata:

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

do rodziców/opiekunów: .......................................................................

Proszę o przyjęcie mnie do klasy I٭:
1/ informatycznej
z przedmiotami rozszerzonymi:
matematyka, fizyka, informatyka
2/ ekonomicznej
z przedmiotami rozszerzonymi:
matematyka, geografia, język angielski
3/ prawniczej
z przedmiotami rozszerzonymi:
język polski, historia, język angielski
4/ medycznej
z przedmiotami rozszerzonymi:
biologia, chemia
 ٭zaznacz znakiem X w okienku wybraną klasę
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Załączniki do wniosku :
1) karta zdrowia (uczniowie spoza Trzcianki)
2) dwie fotografie (na odwrocie: nazwisko i imię, data urodzenia)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmujemy do wiadomości, że:
 administratorem danych jest Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Trzciance
 dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
 celami przetwarzania danych są: rekrutacja, a po pozytywnym wyniku rekrutacji w dalszej kolejności cele wynikające z realizacji zadań określonych
w ustawie Prawo Oświatowe, ustawie o systemie oświaty, ustawie o systemie informacji oświatowej oraz wydanych do nich aktów wykonawczych,
a także Statutu placówki,
 odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.),
 dane przechowywane będą przez okres ustalany odrębnie dla każdego celu przez administratora, na podstawie kategorii archiwalnej akt,
 w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie,
 przysługuje nam prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania,
usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie
danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO,
 we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych
można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych, którym jest p. Adam Korzuch, e-mail: korzuch@infoic.pl

..............................................................................
/podpis ucznia/

.............................................................................
podpis rodziców (opiekunów prawnych)
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