Załącznik Nr1
do Zarządzenia Nr .23./2019
Starosty Powiatu Mławskiego
z dn.23.03.2019r.

WNIOSEK O PRZYJECIE KANDYDATA
do

Zespołu Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie
(nazwa szkoły)

mgr Stefan Wojnarowski
(imię i nazwisko dyrektora szkoły)

Zespół Szkół nr 3 w Mławie
(nazwa szkoły)

Proszę o przyjęcie ………………………………ur. dnia …………...... w ……………………
(imię i nazwisko kandydata)

( data)

( miejscowość)

PESEL …………………………. do klasy ……………………. w roku szkolnym …………..
I. Dane adresowe
Adres zamieszkania kandydata: ………………………………………………………………...
Adres zamieszkania rodziców (opiekunów) kandydata ………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
II. Dane dotyczące rodziny/ prawnych opiekunów
Matka/Opiekun

Ojciec/Opiekun

Imię i Nazwisko:…………………………… Imię i Nazwisko: ………………………………..
Telefon kontaktowy:………………………. Telefon kontaktowy: ……………………………
Adres e-mail: ……………………………… Adres e-mail: ……………………………….......
III. Ukończona szkoła
…………………………………………………………………………………………………..
(nazwa szkoły)

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
(adres szkoły)
……………………………………………
(Gmina)

……………………………………………………...
(Powiat)

IV. Kolejność preferowanych szkół/oddziałów przez kandydata:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………
V. Wybór szkoły i kierunku kształcenia po szkole podstawowej: ( zaznacz właściwe x)

Technikum Nr 3

technik elektronik z elementami
informatyki
klasa humanistyczno - dziennikarska

III Liceum Ogólnokształcące
klasa sportowa
Szkoła Branżowa Nr 3 - I
stopnia

klasa wielozawodowa*

*w przypadku klasy wielozawodowej proszę wpisać wybrany zawód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

Oświadczenie dotyczące danych osobowych
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodnie z art. 7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie
i zbieranie moich danych osobowych oraz mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji.
…………………………..
(Miejscowość i data )

*RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

……………………………………
( czytelny podpis rodziców/opiekunów
lub kandydata pełnoletniego)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r 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) zwanego dalej RODO pragniemy poinformować Państwa, że:
Administratorem Państwa danych jest Dyrektor mgr Stefan Wojnarowski
z Inspektorem Ochrony Danych możecie Państwo się kontaktować pod adresem e-mail:
iod@powiatmlawski.pl.
Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz.
U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z
2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) oraz w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych w placówce
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w naszym
imieniu – firmy świadczące usługi utrzymania naszych systemów teleinformatycznych,
Państwa dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż niezbędny dla zrealizowania
uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie uprawnień
i obowiązków ustawowych placówki, w tym również zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji
dokumentacji,
Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby,
której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy
prawa oświatowego.
Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

