
  

  Kwestionariusz / Podanie  

kandydata  

do Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych w Szydłowcu 

 

1. Nazwisko i imiona……………………………….................................................................................................................. 

2. Data urodzenia ................................. miejsce ur......................................... województwo................................... 

3. Nr PESEL.................................................................................................................................................................. 

4. Imiona i nazwiska rodziców….………………………………………………………………………………………..…………………………….…… 

5. Adres zamieszkania ……….............................……………………….……............................………...................................... 
                     (miejscowośd, kod pocztowy)    (powiat) 

6. Adres do korespondencji……………………………………………………………………………………………………………..………………..... 

7. Miejsce pracy………………………………………………...………………………………………………………………………………….………………  

8. Ukooczona szkoła…………………...……………………………………………………………………………………………….…………………….…. 

9. Numer telefonu..................................................................................................................................................... 

10. Adres email.......................................................................................................................................................... 

 

 

Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym ……… / ………  

do klasy……………………………  na semestr…………………….  . 

 
Do podania załączam: 
1) świadectwo ukooczenia ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej*/ 

oryginał/potwierdzona za zgodnośd kserokopia* 
2) dwie aktualne fotografie, 
*niepotrzebne skreślid 
 
………………………………..                                   ………………………………. 
    Miejscowośd i data                                                                                                                                           podpis kandydata 
 
 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA 
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu zawartych w kwestionariuszu                
w celu przeprowadzenia  procesu rekrutacji do szkoły, w przypadku zakooczenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym dane 
zawarte w kwestionariuszu podaję obowiązkowo.  

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

  (podpis składającego oświadczenie) 
 

 

                                                Potwierdzenie odbioru dokumentów 
 
 
 
Kwituję odbiór dnia ……………………………..                                         podpis……………………………… 
 
 
 



 
 
 

 

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 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza (adres:                  

ul. Zamkowa 1, 26-500 Szydłowiec adres e-mail: loszydlo@poczta.onet.pl numer telefonu: 48 617 00 

06).  

2. W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu został powołany Inspektor 

Ochrony Danych (dane kontaktowe: Paulina Bojanowska, 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. 

 
 

mailto:inspektor@cbi24.pl

