
Kolno ................................................ 

Dyrektor 

I   LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
im. Adama Mickiewicza 

w Kolnie 

P o d a n i e  o  p r z y jęc i e  d o  s z k o ł y  

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2019/2020 do 

klasy pierwszej  I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie. 

Dane osobowe: 

Nazwisko ............................................................................   Imiona ......................................................................................................... 

Data urodzenia .................................................    PESEL ........................................................................................................ 

Adres zamieszkania ...................................................................................................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy (rodziców) ..........................................................  Gimnazjum ............................................................................ 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) ....................................................................................................................................................... 

Języki obce nauczane w gimnazjum: 

1. Język  .......................................................   łącznie lat nauki   ................ 

2. Język  .......................................................   łącznie lat nauki   ................ 

Preferowane profile z rozszerzeniami, w których chciałbym się uczyć: *) 

Politechniczny           matematyka, fizyka, j. angielski Przyrodniczy  matematyka, geografia, j. angielski 

Medyczny           biologia, chemia, j. angielski  Humanistyczny j. polski, historia, j. angielski 

Społeczny           j. polski, WoS, j. angielski 

Czy dziecko posiada stopień niepełnosprawności?    Tak  Nie 

Czy dziecku w szkole była udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna?    Tak         Nie 
 

Zapoznałem się klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców w procesie rekrutacji. 
 

 

........................................................................................................    ................................................................................................. 
 (podpisy rodziców – opiekunów)      (podpis kandydata) 

 

 
 

Załączniki: 

1. Świadectwo ukończenia gimnazjum (dostarczyć w ustalonym terminie). 
2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (dostarczyć w ustalonym terminie). 
3. Dwie podpisane fotografie. 
 
 
 

*) – w wybranych kratkach wpisz cyfrę:   1 – profil dla mnie najlepszy,   2 – profil alternatywny 

 

  



Klauzula informacyjna 
o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców  

w procesie rekrutacji 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-

wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 ze zm.) – zwanego dalej 

RODO, informujemy, że: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka jest Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 34, 18-500 Kolno, nr tele-

fon (86) 278 2661, adres email: zsp@powiatkolno.pl  

1. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie jest Pani Katarzy-

na Sikorska, adres e-mail: iod@powiatkolno.pl  

2. Dane osobowe podane przez Pana/Panią będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiąz-

ku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U.2018.996 ze zm.), 

w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły. 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe Pana/Pani oraz 

dane osobowe Pana/Pani dziecka mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom od-

biorców. Odbiorcami danych mogą być: 

a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

4. Dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka pozyskane w celu rekrutacji do 

szkoły, będą przetwarzana przez okres przewidziany przepisami prawa, tj.: 

a) dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumen-

tacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, 

w którym dziecko uczęszczać będzie do szkoły, 

b) dane osobowe kandydatów nieprzyjętych będą przechowywane przez okres roku, chyba że na 

rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postę-

powanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

5. Osobom, których dane są przetwarzane w procesie rekrutacji przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach 

określonych w przepisach RODO: 

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami 

prawa. 

7. Podanie Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka w zakresie da-

nych przewidzianych w przepisach prawa jest obowiązkiem ustawowym. W celu uczestnictwa 

w procesie rekrutacji jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych jest równo-

znaczne z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji. 

8. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka nie będą podlegały zautomatyzo-

wanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu przy realizacji wyżej wymienione-

go celu. 

 


