
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 

*Zaznacz znakiem X właściwą odpowiedź 

Proszę o przyjęcie mnie do : 

    Technikum - technik leśnik                             

   Szkoła Branżowa I stopnia – operator maszyn leśnych    

 Kandydat :                      

Nazwisko……………………………………………………………………………………Imiona(według aktu urodzenia)………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pesel  

Adres zamieszkania: 

Miejscowość…………..…………..…………..…………….kod pocztowy…………………………………………………ulica…………………………………………….. 

Nr domu/mieszkania………………gmina…………………………………powiat………………………………..województwo……………………………..……… 

Będę korzystał/a  z internatu szkoły:     1. TAK                  2. NIE   

Prawni opiekunowie:  

1. Imię i nazwisko matki/opiekuna:………………………………………………………………………………………nr telefonu………………………………………. 

2. Imię i nazwisko ojca/opiekuna:………………………………………………………………………………………nr telefonu…………………………………………. 

Języki obce – technikum  (proszę zaznaczyć jeden język realizowany na poziomie rozszerzonym)                                                                                              

   1. Język angielski  2. Język niemiecki 

Język obcy – szkoła branżowa I st.  (proszę wybrać jeden język)  

   1. Język angielski  2. Język niemiecki 

 

Do podania załączam:        

 -2 zdjęcia, -karta zdrowia, -świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, -zaświadczenie z egzaminu 

po szkole podstawowej, -opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, -inne, wpisać jakie 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..…        

………………………                                                                            …………………………………………..                                                                ………………………………………. 

      Data                                                                                                     podpis ucznia                                                                              podpisy rodzica/opiekuna 

           



 

 

 

 

 

 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję,: 

 
Tożsamość administratora Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu, Rogoziniec 

115/2, 66-210 Zbąszynek 

Dane kontaktowe administratora sekretariat@zslrogoziniec.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan 

skontaktować poprzez email    a.chwalkowska@wp.pl 

Cele przetwarzania i podstawa prawna Pani/Pana dane oraz dane dzieci/podopiecznych będą przetwarzane w celu realizacji procesu 

rekrutacji dziecka do szkoły, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

w szczególności ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie 

informacji oświatowej. 

Odbiorca danych lub kategorie odbiorców danych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych oraz danych dzieci w celach wskazanych 

powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców 

danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych 

osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych   

powyżej   celów   przetwarzania,   w   tym   również   obowiązku archiwizacyjnego 

wynikającego z przepisów prawa 

Prawa podmiotów danych Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści   swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych.  W przypadku 

przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawia zgody przed jej cofnięciem. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, 

miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych Podanie danych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa. 

 

   

                Miejscowość, data                                                                              podpis kandydata podpis rodziców prawnych opiekunów 

mailto:sekretariat@zslrogoziniec.pl

