Bydgoszcz, dnia………………………
Dyrektor
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1
w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2
w Bydgoszczy

PODANIE
Proszę o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia (4 semestry) dla dorosłych (system
zaoczny) na podbudowie szkoły branżowej I stopnia/ zawodowej.
w zawodzie:………………………………………………………………..........................…………
KANDYDAT:
Imię(imiona) i nazwisko..................................................................................................................
Data urodzenia ............................................. Miejsce urodzenia.......................................................

PESEL
Imiona rodziców:………………………………………………………..............................…….……………………………
Adres : Ulica………………...........…………….......……… Miejscowość………..….........................…………………….
Nr domu/mieszkania……..….…… .Kod pocztowy ............................ Poczta………......…....………………..….
Powiat………………………………….........…. Gmina .....................................................................................
Województwo .............................................................…………..…………….............………………………………..
Telefon kontaktowy.............................................................................................................................
adres e-mail …………………………………………………....……………………………..…………………………………………………
Ukończona szkoła branżowa I stopnia/zawodowa (zawód)
...............................................................................................................................................................
Czytelny podpis kandydata/kandydatki

……..………………….. …………………………….

Klauzula informacyjna
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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych słuchacza jest Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych
nr 2 , ul. Słoneczna 19, 85-348 Bydgoszcz tel: 52 37 31239, email: ckunr1@op.pl,
zsmnr2@op.pl;
2. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) dane osobowe słuchacza w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich
ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
b) dane osobowe słuchacza związane z jego udziałem w konkursach, zawodach, olimpiadach, wycieczkach, organizowanych w szkole i poza
nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);
c) wizerunek oraz osiągnięcia słuchacza w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej,
telewizji oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);
3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.:
Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ
prowadzący – Urząd Miasta Bydgoszczy. Inne podmioty na uprawniony wniosek
4. Dane osobowe słuchacza nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
5. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
wskazanych w pkt. 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji .
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych ,gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016r.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 2a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich
podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie Pani/Pana do Ewidencji słuchaczy szkoły (czyli nieprzyjęcie
słuchacza). Podanie danych wymienionych w punktach 2b-2c wymaga pisemnej zgody, a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia
skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć słuchacza, niemożnością udziału w konkursach i zawodach i innych działaniach edukacyjno-wychowawczych
szkoły
9. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Bydgoszcz, dnia …………………………

…………………………………..
podpis słuchacza/słuchaczki

Do podania dołączam:
1. dwie podpisane fotografie
2. świadectwo ukończenia wskazanej wyżej przez kandydata szkoły

==========================================================================
Wypełnia szkoła:
Pan / Pani……………………………………………………………………………………………………………………………
Przyjęty / przyjęta do szkoły branżowej II stopnia.
na semestr…………………… w roku szkolnym…………………………….

………………………………………………..
podpis dyrektora szkoły

Bydgoszcz, dnia………………………………

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie: moich danych osobowych(punkt 2aKlauzula) w celu realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich
ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO.
………………………………………………..
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)
____________________________________________________________________________________________________

Bydgoszcz, dnia………………………………

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie: moich danych osobowych (punkt 2bKlauzula):związanych z udziałem w
konkursach, zawodach, olimpiadach, wycieczkach, targach, konferencjach i innych działaniach wynikających z
dydaktyczno-wychowawczej roli szkoły, organizowanych w szkole i poza nią, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO

…………………………………………………..
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)
_____________________________________________________________________________________________________

Bydgoszcz, dnia………………………………

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie: moich danych osobowych (punkt 2cKlauzula): wizerunku oraz sukcesów, osiągnięć
w celu publikacji na stronie internetowej szkoły, szkolnym profilu facebookowym szkoły, w materiałach publikowanych
lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO
………………………………………………………………………..
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

