Bielsk Podlaski, dnia .......................................
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1
im. Marszałka J. K. Piłsudskiego
w Bielsku Podlaskim

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej
 technikum, w zawodzie:
 technik robót wykończeniowych

 branżowa szkoła I stopnia (ZSZ), w zawodzie:

 technik pojazdów samochodowych

 monter zabudowy i robót wykończeniowych

 technik mechanik

 klasa wielozawodowa

 mechanik pojazdów samochodowych

w budownictwie

I.

Dane kandydata
Gimnazjum Nr........ w ..........................................................

Imię/imiona i nazwisko

Data urodzenia (miesiąc słownie)
Miejsce urodzenia
Numer PESEL
Imię i nazwisko matki
Imię i nazwisko ojca

II.

Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata
kod pocztowy

miejscowość

ulica i numer domu

numer telefonu rodziców
adres poczty elektronicznej rodziców

III. Kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych
1.
2.
3.
IV.

Preferowane języki obce
język wiodący
drugi język

V.
VI.

Udział w lekcjach religii
Udział w lekcjach etyki

 angielski
 angielski

 niemiecki
 niemiecki

 TAK
 katolicka

 prawosławna

 TAK

 NIE

 rosyjski
 rosyjski
 inna

 NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.)

............................................................
(podpis kandydata)

.................................................................
(podpis rodziców)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji i edukacji
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka,
podanych w dokumentacji rekrutacyjnej w celu rekrutacji oraz realizacji procesu edukacji dziecka w
Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemesna Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim. Zgoda
obowiązuje od dnia podpisania do czasu zakończenia czynności niezbędnych dla realizacji procesu
edukacji w tym czynności archwiwizacyjnych.

………………………………………………………………………………………………………
Czytelnie imię i nazwisko ucznia

…………………………………………...…
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

…………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

…………………………………..……………
Data i podpis

..………………………….……………………
Data i podpis

__________________________________________________________________________________________

 Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 1
im. Marszałka Józefa Klemesna Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim, z siedzibą w 17-100 Bielsk
Podlaski ul. Szkolna 12. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście lub telefonicznie pod
numerem 85 833 26 98.
 W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez placówkę danych osobowych
może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem
korespondencji e-mail kierowanej na adres: zsbielsk@webmedia.com.pl
 Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań edukacyjnych i opiekuńczych.
Dane podane w formularzach zgłoszeniowych zbieramy na podstawie Ustawy o systemie oświaty.
Podanie tych danych jest konieczne do zapisania dziecka do ZS Nr 1 w Bielsku Podlaskim.
 Dane osobowe, które zbieramy na podstawie Pana/Pani zgody są konieczne do realizacji celów
oświatowych i wychowawczych opisanych w statucie placówki. Niepodanie tych danych lub brak
zgody na ich przetwarzanie może utrudniać ZS Nr 1 w Bielsku Podlaskim sprawowanie opieki nad
Pana/Pani dzieckiem.
 Może Pan/Pani wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się
pisemnie do Administratora Danych.
 Będziemy przetwarzać zebrane dane osobowe przez okres edukacji dziecka w ZS Nr 1 w Bielsku
Podlaskim, a po zakończeniu edukacji jako dokumenty archiwalne.
 Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia
i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych,
które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia tych
danych osobowych.
Oświadczam, iż zostałem/am zapoznany z przysługującymi mi prawami dotyczącymi przetwarzania
danych osobowych moich i mojego dziecka przez Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemesna
Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim.
…………………………………………………………….…………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

…………………………………………………………..………….…
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

.………………………………………..…….
Data i podpis

.……………………………………………….
Data i podpis

