
........................................ , ................... 2022 r.
(miejscowość, data)

W N I O S E K   
O   P R Z Y J Ę C I E   D O   S Z K O Ł Y

Proszę o  przyjęcie do  klasy pierwszej 
w  Zespole Szkół  im. Marii  Skłodowskiej -  Curie w  Gostyninie

na poniżej wskazany typ szkoły i zawód.
(Proszę wskazać kolejność wyboru wstawiając wartość l iczbową 1,2,3 . Wartość l iczbowa wskazuje na

kolejność preferowanego kierunku w  przypadku niezakwalifikowania się do wybranej klasy)

Typ szkoły, zawód-kierunek Kolejność
wyboru

Liceum Ogólnokształcące

Technikum w Gostyninie zawód: technik ekonomista/rachunkowości

Technikum w Gostyninie zawód:  technik   elektronik

Technikum w Gostyninie zawód: technik informatyk

Technikum w Gostyninie, zawód: technik organizacji turystyki

DANE KANDYDATA
Nazwisko  i  imiona 
ucznia

Data urodzenia 
ucznia

PESEL 
ucznia

Miejsce zamieszkania

Miejscowość Kod pocztowy

Ulica, nr domu Gmina

Dane Rodziców, Opiekunów

Imię i nazwisko Matki/
Opiekuna

Imię i nazwisko 
Ojca/Opiekuna

Nr  telefonu Matki/
opiekuna- jeśli rodzic 
posiada

Nr telefonu 
Ojca/opiekuna- 
jeśli rodzic 
posiada

Wybór dotyczący języka obcego: (właściwe podkreślić)
Jako pierwszy język obcy wybieram:  język angielski/ język niemiecki
Jako drugi język obcy wybieram:        język angielski/ język niemiecki

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  Jestem świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, która jest 
zamieszczona poniżej, a w tym z treścią przysługujących mi praw.

…………………………………... …………………………………..
Data i podpis rodziców lub opiekunów prawnych ucznia data  i  podpis  uczn ia



KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, 
Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych (w tym danych ucznia i jego rodziców/ opiekunów prawnych) jest Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul.
Kowalska 5, 09 – 500 Gostynin – reprezentowany  przez  dyrektora szkoły. Kontakt z Administratorem danych:  tel. 24-235 -24-45 lub e-mail : sekretariat@zs2-
gostynin.edu.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni w naszej szkole Paweł Modrzejewski. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adre-
sem mailowym: inspektor@kiodo.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna -  w szczególności w celach rekrutacyjnych, a w związku z tym dalej w 
celu realizacji obowiązku szkolnego, 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 (w kwestii rekrutacji w szczególności zgodnie z art. 150 tej ustawy, oraz art. 134) i wydanymi na ich 
podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólne-
go rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
b)  dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach, zawodach i innych formach współzawodnictwa 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;
c) wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie
internetowej szkoły i profilach społecznościowych na podstawie podpisanej zgody, zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
d) dane osobowe kontrahentów przetwarzane są w celu zawarcia i/lub realizacji umowy , na podstawie art. 6 ust 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie da-
nych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO, a także w celu wywiązania się z prawnych obowiązków nałożonych na administratora np. w  zakresie ra-
chunkowości. 
e) dane otrzymywane za pomocą korespondencji mailowej przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi, załatwienia sprawy.  Stosownie do charakteru nade-
słanej korespondencji podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit a – czyli udzielona zgoda w postaci podania danych przez osobę wysyłającą maila, art. 6 ust 1 lit
c – czyli obowiązek prawny  wynikający z Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi 
na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów lub art. 6 ust 1 lit b – dane przetwarzane są w związku z zawartą  umową lub w celu jej zawarcia.   
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie 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 – Powiat Gosty-
niński, ubezpieczyciel, inne na wniosek, np. Policja, Sąd, GOPS lub podmioty uprawnione na podstawie zawartych z administratorem umów o współpracę i zwią-
zanych z nimi umów powierzenia przetwarzania danych np. w zakresie eksploatacji dziennika elektronicznego lub  obsługi IT.
5. Co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich. W ramach prowadzenia nauczania zdalnego przez szkołę za pomocą usługi Teams, poddostawca 
tej usługi -  firma Microsoft Corporation wykorzystuje serwery umieszczone w krajach trzecich (m.in. w USA, Australii, Wielkiej Brytanii), w takim przypadku fir-
ma ta w ramach stosowanych klauzul umownych  zapewnia, że  przetwarzanie to odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastosowaniem  odpo-
wiednich mechanizmów prawnych i najwyższych standardów bezpieczeństwa.
6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w przepisach prawa, w tym również obowiązku archi-
wizacyjnego. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, będą one przetwarzane do momentu ustania celu w jakim zostały zebrane lub do mo-
mentu wycofania zgody. Dane dotyczące rekrutacji uczniów będą przechowywane do czasu jej zakończenia.
7. Na zasadach określonych w RODO, posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych 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 mo-
mencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizacja wszystkich wymienionych 
praw wymaga pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia,
 iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości 
przeprowadzenia rekrutacji, a także niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów Szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia). Podanie danych wymienionych w punktach 3b – 
3c wymaga pisemnej zgody, a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach, za-
wodach i innych formach współzawodnictwa. Podanie danych kontrahentów w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie wymaga-
nym przez przepisy prawa np. kodeks cywilny skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy.
10. Administrator informuje, że w stosunku do przetwarzanych danych nie stosuje automatycznego podejmowania decyzji oraz profilowania.


