
 

     Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie 

              u. Partyzancka 62, 21-020 Milejów       tel.  81/531-54-70, 81/531-54-71;  fax. 81/757-20-21 

                           e-mail: sekretariat@zs2milejow.edu.pl               www.zs2milejow.edu.pl 

 PODANIE  

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

I. Dane osobowe kandydata do szkoły: 

Imię (imiona) i nazwisko: ……………………………………………………………………...... 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych …………………………………………….. 

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

Data urodzenia ……………………………… Miejsce urodzenia ……………………………… 

PESEL  

II. Adres zamieszkania:  

Miejscowość: ……………………………………………………………………………………. 

Ulica: …………………………………………………… Numer budynku: ……………………. 

Kod pocztowy: ……………………… Poczta: …………………………………………………..  

Tel. rodziców: …………………………………… Tel. ucznia: ………………………………… 

Adres email ucznia: ……………………………………………………………………………… 

III. Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do klasy …………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………. 
                                                                  (nazwa szkoły) 

o profilu/w zawodzie ………………………………………………………………………………. 

 

 

.........................................................                          .............................................................. 
 (data i podpis ucznia pełnoletniego)                                                  (data i podpis rodzica ucznia niepełnoletniego) 
 

 

 

Potwierdzenie przyjęcia dokumentów 

 

.................................................................................. 
                  (data i podpis) 

 

 

Kwituję odbiór dokumentów: 

Data ………………………………….                               

Podpis ………………………………. 

           

http://www.zs2milejow.edu.pl/


Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara 

ul. Partyzancka 62; 21-020 Milejów 

 

………………………………………………………………………………………………… 

mię (imiona) i nazwisko (dziecka) 

…………………………………………………………………………………………………… 

imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, w tym na publikację 

zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych 

podczas zajęć i uroczystości szkolnych w związku z jego uczestnictwem w programach, 

projektach, zawodach, konkursach i innych wydarzeń i uroczystości organizowanych przez 

szkołę na stronie internetowej szkoły, profilach internetowych zarządzanych przez szkołę, 

gazetkach szkolnych, plakatach, gablotach, a także w mediach publicznych i 

społecznościowych. 

 ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA* 

 

Wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko 

(niezależnie od formy wykonania pracy) na stronie internetowej szkoły, profilach 

internetowych zarządzanych przez szkołę, gazetkach szkolnych, plakatach, gablotach, a także 

w mediach publicznych i społecznościowych w celach informacyjnych i promocji szkoły. 

 
ZGODA NA PUBLIKACJĘ PRAC DZIECKA* 

 - wpisz słowo „TAK” lub „NIE” 

 

…………………………………………………….. 

 

……………………………………………………… 

data podpis rodziców lub opiekunów prawnych 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i UE 2016/679 o ochronie danych osobowych 

2. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych - Art.81 i 83 

3. Kodeks Cywilny - Art. 23 i 24 

4. Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463) 

5. Klauzula informacyjna dostępna w siedzibie szkoły i na stronie internetowej szkoły 



 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,  

s. 1, informujemy, że: 

1. Administratorem danych jest dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara  

w Milejowie ul. Partyzancka 62 21-020 Milejów. E-mail:zsmilejow@wp.pl  numer telefonu: 

81 75-72-021. 

2. W Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie został powołany Inspektor 

Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do szkoły. Zgodnie  

z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, 

w którym uczeń uczęszcza do danej szkoły publicznej. Z kolei dane osobowe kandydatów 

nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego  

są przechowywane w publicznej szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygniecie dyrektora 

szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało 

zakończone prawomocnym wyrokiem.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia.   

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotowi zapewniającemu obsługę 

informatyczną systemu rekrutacyjnego, z którym administrator zawarł umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych.  

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzeniem naboru do szkoły znajduje 

podstawę w przepisach ustawy - Prawo oświatowe. Osoba, której dane dotyczą jest 

zobowiązana do podania tychże danych, gdy przystępuje do naboru. 

 

…………………………………………. 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego/ucznia pełnoletniego) 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

