Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku
ul. Międzyrzecka 7a, Bobowicko
66 – 300 Międzyrzecz
tel. 95 741 32 18, fax 95 741 32 02
www.bobowicko.pl
www.bobowicko.pl, e-mail: zsckr-bobowicko@wp.pl
bobowicko@wp.pl

PODANIE DO SZKOŁY
1. DANE OSOBOWE KANDYDATA:
PESEL

IMIĘ:

DRUGIE IMIĘ:

Data urodzenia:

NAZWISKO:

Miejsce urodzenia:

ADRES ZAMIESZKANIA:
MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU/MIESZKANIA

KOD

POCZTA

GMINA

POWIAT

WOJEWÓDZTWO

NR TELEFONU

…………………………………
/podpis kandydata/

2.PROSZĘ O PRZYJĘCIE MNIE
IE DO KLASY I – EJ TECHNIKUM WCHODZĄCEGO
CEGO W SKŁAD ZESPOŁU
SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU W BOBOWICKU
W ROKU SZKOLNYM2020/2021
1. Technikum kształcące w zawodzie:
 technik weterynarii
 technik architektury krajobrazu
 technik żywienia i usług gastronomicznych
 technik rolnik
Właściwe podkreślić

W przypadku braku miejsc w wybranym zawodzie proszę o przyjęcie mnie na
kierunek………………………………………
kierunek……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………..
( wpisać zawód drugiego wyboru)
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Wybór szkoły w kolejności składania podań :
Zamierzam mieszkać w internacie szkoły :

1
TAK

2

3

NIE

Właściwe podkreślić

3. DANE OSOBOWE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
IMIĘ I NAZWISKO OJCA:
IMIĘ I NAZWISKO MATKI:
ADRES ZAMIESZKANIA:
MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU/MIESZKANIA

KOD

POCZTA

GMINA

POWIAT

WOJEWÓDZTWO

NR TELEFONU OJCA:

NR TELEFONU MATKI:

……………………………………………
/podpis rodziców – opiekunów potwierdzający
wybór szkoły oraz powyższe informacje/

4. UKOŃCZONA SZKOŁA (PEŁNA NAZWA):
...................................................................................................................................................................................
miejscowość ........................................ adres........................................... tel. .........................................................

1. Średnia ocen ( I sem. ósmej klasy ) ……………………………………………………
2. Sprawowanie (I sem. ósmej klasy) …………………………………………………....
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
DZIECKA

………………………………………………………………………………………………
( imię/imiona i nazwisko kandydata)
Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru
z siedzibą w Bobowicku
ul. Międzyrzecka 7 a, 66-300 Międzyrzecz jako administrator danych osobowych informuje, iż:
1. Administratorem przetwarzanych danych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców
Sybiru w Bobowicku ul. Międzyrzecka 7a, 66-300 Międzyrzecz , tel. 95 741 32 18, e-mail: zsckr-bobowicko@wp.pl)
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Bogdan Skrętny. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 130 ust 1 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z art. 149 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, określającego
zawartość wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej oraz wykaz załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie
kryteriów rekrutacyjnych, art. 127 ust. 1, ust. 4 i ust. 14, określającego sposób organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych, a także
art. 160, który określa zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.
4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający i obsługujący
system rekrutacyjny na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów
zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do
końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w
publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dane osobowe kandydatów
nieprzyjętychzgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu lub w szkole, przez okres roku, chyba
że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, lub szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało
zakończone prawomocnym wyrokiem.
7. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata, żądania ich sprostowania lub
usunięcia. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
8. W ramach procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu
na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.
9. Jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie rekrutacji do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego jest art. 6
ust. 1 lit. c) RODO, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
10. W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO – żadne decyzje dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają
automatycznie oraz że nie buduje się jakichkolwiek profili kandydatów.
11. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza
obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że
przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a jeśli w przyszłości zostałby powołany inny organ nadzorczy, to ten organ będzie właściwy
do rozpatrzenia skargi .
12. Podanie danych osobowych zawartych w treści wniosku oraz dołączenie stosownych dokumentów jest obligatoryjne i znajduje podstawę
w przepisach ustawy Prawo oświatowe.
Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………………… ………………………………… ……………………………………………
/ Podpisy rodziców/opiekunów/
/ Podpis kandydata /
/Miejscowość i data/
Do podania załączam:
1. 1 fotografię podpisaną na odwrocie.
2. Oryginał świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej ( po zakończeniu roku szkolnego).
3. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu po 8 klasie ( po zakończeniu roku szkolnego )

…………………………………..

Przyjęty/ nieprzyjęty

/podpis Przewodniczącego Komisji/

……………………………………
/podpis dyrektora/
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