
………………………………………..     ……….…………….., dnia ……..…………..….. 2019 r. 
                 ( Pieczęć gimnazjum ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

PESEL    

 

Adres zamieszkania            ………………………………………………………………………………………….......... 
       (kod, ulica, miejscowość) 
 

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów 

 

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

 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej 3 - letniego liceum ogólnokształcącego : 

  

1.  z przedmiotami rozszerzonymi:    

język polski, geografia / biologia, język angielski 

2. z przedmiotami rozszerzonymi:    

matematyka, biologia /geografia, język angielski 

3. ewentualny preferowany przedmiot w zakresie rozszerzonym ………………………………………………........... 

                                                                                                                                                                                                  

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych ucznia 

Stwierdzamy, że znana nam jest decyzja naszego dziecka o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. 

                                     

      ……………………………………………… 
               Podpis rodziców/opiekunów prawnych 
         

 

 

Telefony kontaktowe do rodziców/prawnych opiekunów  …………………………………........................... 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM 
LICEUM  

 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM 

 
PODANIE O PRZYJĘCIE DO I KLASY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

dla uczniów, którzy ukończyli dotychczasowe gimnazjum 
 

 

 
Dyrektor ZSO w Krzyżu Wielkopolskim 

Liceum Ogólnokształcącego  

w Krzyżu Wielkopolskim 

Data przyjęcia podania …………........... 

Nr ……… 

Podpis …………………….. 

           

  



 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie przez Administratora -  

Zespół Szkół Ogólnokształcących z siedzibą w Krzyżu Wlkp. przy ulicy Sienkiewicza 1, danych 

osobowych córki/syna ……………………………………………… zawartych w podaniu do szkoły dla 

potrzeb rekrutacji i poświadczam ten fakt własnoręcznym podpisem pod klauzulą „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych”. 

Poinformowano mnie o przysługującym mi prawie cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. Aby wycofanie zgody było tak łatwe jak jej wyrażenie, Administrator zapewnia mi 

dostęp w swojej siedzibie do niniejszego formularza i umożliwia złożenie podpisu pod klauzulą „Cofam 

zgodę na przetwarzanie danych”. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

 

…………………………………………….. 

Data i własnoręczny podpis rodziców/prawnych opiekunów 

  

 

Cofam zgodę na przetwarzanie danych 

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

 

Klauzula informacyjna 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu 

Wielkopolskim 

 
Zgodnie z art. 13 ust.1 u ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 201 r. Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim informuje, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkół Ogólnokształcących z siedzibą  w Krzyżu 

Wielkopolskim przy ulicy Sienkiewicza 1. 

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty 

tradycyjnej na adres: Maciej Chlebowski, Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wlkp.,  lub 

email: chlebowski@ido-rodo.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:  przyjęcia ucznia do szkoły; realizacji zadań oświatowych; zapewnienie 

bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole; realizacji działań promocyjnych szkoły; archiwizacyjnych zgodnie z 

przepisami prawa. 

 Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom 

współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji 

zadań nałożonych na Administratora. 

 Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67). 

 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: - żądania od Administratora 

dostępu do Pani/Pana danych osobowych,  

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,  

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,  

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,  

 Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony 

danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym 

ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Pana/i naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

mailto:chlebowski@ido-rodo.pl

