....................................................
(imię/imiona)

.....................................................
(nazwisko)

......................................................
…………………………………..
(dokładny adres)
......................................................
(tel. kontaktowy)

e-mail: …………………………

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ GOSPODARCZYCH
ul. Królewiecka 128
82-300 ELBLĄG

Proszę o przyjęcie mnie na rok szkolny 2022/2023 do Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych na podb. BSz
DANE OSOBOWE:
1. Data urodzenia: ........................................................ Miejsce urodzenia: ...................................................
2. PESEL .....................................................................................
3. Imię i nazwisko ojca: ...................................................................................................................................
4. Imię i nazwisko matki: .................................................................................................................................
INFORMACJE DODATKOWE:
W r. szk. ________/_________ uczęszczałem (-łam) do __________________________________________
(wpisać nazwę szkoły np. BSz w ZSG)

Język obcy kontynuacja nauki (do matury): ___________________________________________________
(wpisać odpowiednio: j. angielski, j. niemiecki)

Załączniki:
1.
2.

DWIE fotografie podpisane na odwrocie
Świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Zgodnie z art. 13 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych) - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL 4.5.2016 L 119/38 – dalej: RODO) informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
dyrektor Zespołu Szkół Gospodarczych z siedzibą w Elblągu, tel: 55-625-88-61, e-mail: zsg@elblag.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych kontakt:
tel. 556256514 lub e-mail: iodo@zsti.elblag.pl.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ,c, d ,e, f i art. 9 ust. 2 lit. b ,c ,g RODO w celu: realizacji zakresu działania i zadań ustawowych
szkoły, o których mowa w: Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198), Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2018 r., poz. 996 tekst jednolity z późn.zm.)
Dane osobowe będą lub mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 1 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy prawa.
Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora: dostępu do danych, ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jednakże tylko w tym
zakresie, w którym przetwarzanie nie jest niezbędne (art. 17 ust. 3 RODO)
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie, ul. Stawki 2.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa .
Dane osobowe administrowane przez Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z informacją o ochronie danych osobowych.

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

podpis: ………………………………….

