
........................................ , ................... 2020 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 liczbową 1,2, 3.  Wartość liczbowa wskazuje na 

kolejność preferowanego kierunku w przypadku niezakwalifikowania się do wybranej klasy) 
 
 

Typ szkoły, zawód-kierunek Kolejność wyboru 

Liceum Ogólnokształcącego  

 

 

 

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 

 

 
Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie jest szkołą mojego  
 

(podkreśl właściwe):   pierwszego wyboru, drugiego wyboru, trzeciego wyboru. 

 
DANE KANDYDATA 

 

Nazwisko i 
imiona ucznia 

 PESEL ucznia*  

Data urodzenia 
ucznia 

 Miejsce 
urodzenia ucznia 

 

Imię i nazwisko 
matki/opiekuna 

 Imię i nazwisko 
ojca/opiekuna 

   -  

Nr telefonu 
Matki/opiekuna 

 Nr telefonu 
ojca/opiekuna 

     

* W przypadku braku numeru Pesel – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

 
 
 

 



 

Adres zamieszkania ucznia 

Miejscowość   Kod  pocztowy  

Ulica, nr  Gmina  

 
Wybór dotyczący języka obcego: (właściwe podkreślić) 

Jako pierwszy język obcy wybieram:  język angielski/ język niemiecki   

Jako drugi język obcy wybieram:       język angielski/ język niemiecki 

 

.................................................................                                   ................................................. 
Data i podpis rodziców lub opiekunów prawnych ucznia                                                           data i podpis ucznia 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

        Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:   

1. Administratorem Państwa danych osobowych/ danych ucznia jest Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą 

ul. Kowalska 5, 09-500 Gostynin, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.    

2. Inspektorem Ochrony Danych osobowych (IOD) u administratora jest M Consulting reprezentowany przez Pawła 

Modrzejewskiego, e-mail: inspektor@kiodo.pl   

3. Państwa dane/ dane ucznia będą przetwarzane w celu:  a) realizacji procesu kształcenia;  b) dokumentacji przebiegu 

nauczania;  c) wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych 

wynikających z ustawy o Prawie oświatowym i ustawie o systemie oświaty;   

4. Państwa dane/ dane ucznia przetwarzane są w oparciu:   

a) art. 6 ust.1 pkt c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na 

administratorze, zawartego min w przepisach:  

• Prawa oświatowego;  

• Karty Nauczyciela:  

• ustawy o systemie oświaty;  

• ustawy o systemie informacji oświatowej;  

• ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;  

• rozporządzenia do ww. ustaw;  b) art. 6 ust.1 pkt a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (np. zgoda na 

wizerunek);   

5. Posiadają Państwo prawo do:  

 a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych;   

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;  c) przenoszenia danych;   

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  e) cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem;  

6. Odbiorcami danych osobowych Państwa/danych ucznia będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz.U.2018 poz. 996 i 1000) oraz 

podmioty, z którymi szkoła zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych np. firma obsługująca dziennik 

elektroniczny;   

7. Państwa dane osobowe/ dane ucznia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.   

8. Państwa dane osobowe/ dane ucznia będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub 

cofnięcia zgody w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażanej zgody. 

                                                                                                                                                                                                  
Oświadczenie  

Zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669). 
 

 

        ....................................................                                                               ....................................................      
 Data i podpis rodziców lub opiekunów prawnych ucznia                                                 data i podpis ucznia 


