
Zespół Szkół  im. Józefa Wybickiego w Ratajach 

 

Podanie o przyjęcie do Liceum, Technikum 
Uwaga! wypełnić pismem drukowanym 

1. DANE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola) 

DANE KANDYDATA 

Nazwisko  

Imię / imiona  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania  

PESEL  Gimnazjum w:  

DANE MATKI 

Nazwisko  

Imię  

Adres zamieszkania  

DANE OJCA 

Nazwisko  

Imię  

Adres zamieszkania  

DEKLARACJE 

Nauka religii / etyki  Religia □ TAK □ NIE                    Etyka □ TAK □ NIE 

Egzamin z j.obcego w gimnazjum  □ Angielski       □ Niemiecki       □ Inny ……………….. 

Wybieram dwa języki obce: □ Angielski       □ Niemiecki       □ Hiszpański 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

• Administratorem Danych jest ZS w Ratajach  przy ul. Chodzieskiej 9 

• Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest Sebastian Łabowski email: s.labowski@bezpieczne-dane.eu 

• dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku nauczania, 

• dane będą przechowywane przez okres 1 roku 

• dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

• przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, a także prawo do przenoszenia danych oraz 
wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 

• mam prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznam, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

• dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktami 
wykonawczymi dot. realizacji obowiązku szkolnego oraz organizacji nauki religii. 



Zespół Szkół  im. Józefa Wybickiego w Ratajach 

 

 

2. DANE DODATKOWE 

 

DANE DODATKOWE 

Telefon kontaktowy do MATKI  

Telefon kontaktowy do OJCA  

Telefon kontaktowy do kandydata  

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (w publikacjach papierowych i 
elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem szkoły) 

□ TAK    □ NIE 

 

Szkoła pierwszego wyboru ( prosimy o zaznaczenie tylko jednej szkoły)                          WYBÓR SZKOŁY 

TECHNIKUM       

□ technik informatyk □ technik organizacji reklamy  □ technik fotografii i multimediów  

LICEUM 

□ klasa Ia językowa- zakres rozszerzony: język angielski, język niemiecki lub język hiszpański, 

□ klasa Ib medyczno-weterynaryjna: zakres rozszerzony: biologia, chemia,  

W przypadku niezakwalifikowania mnie do szkoły I wyboru deklaruję chęć nauki w klasie  
( możliwa deklaracja różnych typów szkół) 

□ LO a  □ LO b  □ technik informatyk   □ technik organizacji reklamy   □ technik fotografii i 

multimediów 

Wyrażam chęć skorzystania z internatu szkoły                                     □ TAK                  □ NIE 
( warunkiem uruchomienia internatu jest zebranie odpowiedniej ilości zgłoszeń) 

 

INFORMACJA 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. tekst jednolity: Dz. U. 2016 r.  poz. 922 z 
późn.zm.) przyjmuję do wiadomości, że: 

• administratorem danych jest ZS w Ratajach  przy ul. Chodzieskiej 9 
• dane kontaktowe będą przetwarzane wyłączenie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka w 

nagłych okolicznościach,  

• dane dot. wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym 
internetowych, związanych z życiem szkoły: m.in w celu podejmowania działań edukacyjnych, prowadzenia konkursów, promocji 
osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji na jego stronach 
internetowych, w lokalnych mediach oraz realizacji innych działań oświatowych, kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych; 

• dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

• przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,  

• dane podaję dobrowolnie, jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym wyżej, w całym 

procesie nauczania i po jego zakończeniu. 

 
Data.................................................                Podpis MATKI .................................................... 

 
 
                                                                               Podpis OJCA...................................................... 


	Podanie o przyjęcie do Liceum, Technikum
	INFORMACJA

