Internat Zespołu Szkół
im. Henryka Sienkiewicza
ul. Mickiewicza 50
64-980 Trzcianka
tel. 504-428-351

…………………………
data

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że:

•
•
•

administratorem podanych danych jest Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance przy ul. Sikorskiego 36, 64-980 Trzcianka

•
•

podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

•
•
•
•

z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail korzuch@infoic.pl
celem przetwarzania danych jest możliwość realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz wydanych do
nich aktów wykonawczych, a także Statutu placówki,
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed
cofnięciem zgody
podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości korzystania z wymienionych w zapytaniu działań
dane będą przechowywane przez okres edukacji dziecka u administratora danych
przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania
może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.

PODANIE
Proszę o przyjęcie córki / syna do Internatu Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance
w roku szkolnym ……………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………
Szkoła …………………………………………………………………………………………………..
PESEL, miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko rodziców, opiekunów prawnych ……………………………………………………..
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………….
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)

…………………………………………………………………………………………………………..
Kontakt z rodzicami / opiekunami prawnymi (telefon):
…………………………………………………………………………………………………………..
Podpis wychowanka
………………………………
OŚWIADCZENIE
Zobowiązuję się do terminowego uiszczenia opłaty za wyżywienie w internacie oraz pokrycia kosztów
w przypadku umyślnego zniszczenia sprzętu przez mojego syna/córkę na terenie internatu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku mojej córki / syna dla celów
związanych z rekrutacją.
Podpis rodziców / opiekunów prawnych
………………………………………….

