Kwestionariusz kandydata do klasy I szkoły ponadpodstawowej
w roku szkolnym 2021/2022 na potrzeby elektronicznej rekrutacji
(wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI)

DANE OSOBOWE UCZNIA
PESEL

Nazwisko

Imię

Drugie imię

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Email:

Telefon komórkowy

Adres zameldowania (ulica, nr domu, kod, miejscowość)

Województwo

Powiat

Gmina

Adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod, miejscowość)

Województwo

*Dom rodzinny – tak/nie,

Powiat

bursa – tak/nie

Gmina

internat – tak/nie

*Niepotrzebne skreśl

DANE OSOBOWE MATKI:
Imię

Nazwisko
Adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod, miejscowość)

Województwo

Powiat

Gmina

Telefon domowy

Telefon komórkowy

email

DANE OSOBOWE OJCA:
Imię

Nazwisko
Adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod, miejscowość)

Województwo

Powiat

Gmina

Telefon domowy

Telefon komórkowy

email

inne…………………

DANE OSOBOWE OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod, miejscowość)

Województwo

Powiat

Telefon domowy

Gmina

Telefon komórkowy

UKOŃCZONA SZKOŁA PODSTAWOWA
Nazwa i adres gimnazjum

…………………………………
podpis kandydata

…………………………………..
podpis rodzica / prawnego opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Stosownie do przepisów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego
w dalszej części RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W.Witosa w
Nawojowej, ul. Podkamienne 8, 33-335 Nawojowa. Możecie Państwo kontaktować się z nami listownie
wysyłając korespondencję na podany wyżej adres, telefonicznie pod numerem: +48 18 445 70 76, bądź wysyłając
maila na adres: sekretariat@nawojowa.edu.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Czerniec, e-mail: tczerniec@nowosadecki.pl, tel.: +48 18 41 41 820.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zadań publicznych, które wynikają z przepisów
prawa m.in. takich jak: Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty. Państwa dane będą przetwarzane w ramach
kontaktu z nami oraz w innych celach o ile wyrazicie Państwo na to zgodę np.: na otrzymywanie informacji,
newsletteru, w związku z przesłanym zapytaniem emailem lub w formularzu kontaktowym, bądź na korzystanie z
treści zamieszczonych w serwisie internetowym. Dane osobowe będą wykorzystane przy procesie rekrutacji,
prowadzenia dokumentacji kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów
zewnętrznych.
4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje przede wszystkim informacje identyfikujące osoby: PESEL, imię
nazwisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia, miejsce urodzenia, dane adresowe i teleadresowe. Ponadto mogą być
gromadzone dane z dokumentów tożsamości, informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności
gospodarczej.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Państwa dane osobowe mogą być udostępniane
lub możemy powierzyć ich przetwarzanie. Do wglądu lub odbioru Państwa danych osobowych upoważnione są
podmioty na podstawie odpowiednich przepisów prawa np. dostęp do danych przysługuje Powiatowi
Nowosądeckiemu jako organowi prowadzącemu szkołę.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, które wymieniliśmy w
punkcie trzecim. Okres przechowywania danych uzależniony jest od obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z
przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
 prawo dostępu do treści danych,
 prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych,
 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 prawo wniesienia skargi do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy
uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
W przypadku żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
przepisy prawa regulujące tryb i okres przechowywania dokumentacji muszą przewidywać możliwość realizacji
takiego żądania.
9. Podanie przez Państwo danych osobowych jest w większości wymagane w celu realizacji przez Zespół Szkół
Ponadpodstawowych im.W.Witosa w Nawojowej jako podmiot publiczny zadań określonych ustawowo jak i w
statucie. W zakresie szerszym niż jest to niezbędne dla realizacji zadań publicznych, bądź umów wykonywanych
przez Zespół Szkół Ponadpodstaowywch im.W.Witosa w Nawojowej dane są zbierane na podstawie dobrowolnej
zgody.
10. Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do
profilowania.

………………………………
(miejscowość, data)

…………………………
podpis

