Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im gen. Władysława Andersa
w Złocieńcu

ul. Okrzei 9
78-520 Złocieniec
tel/ fax. 0 94 3671850
zsp.anders@wp.pl
www.zspanders.edu.pl

Złocieniec, dn…………………………..

L.dz.

Pieczątka gimnazjum

Proszę o przyjęcie do
zaznacz znakiem X w odpowiedniej rubryce

[ ] Liceum Ogólnokształcącego
(trzyletnie)

[ ] profil matematyczno-ekonomiczny
[ ] profil biologiczno-chemiczny
[ ] profil lingwistyczno-europejski
[ ] profil wojskowy
wpisz zawód

[ ] Branżowa Szkoła I Stopnia

klasa wielozawodowa —zawód

[ ] Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych (na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej - dwuletnie)

Dane o uczniu
Pierwsze imię

Drugie imię

Data urodzenia DD-MM-RR

Miejsce urodzenia

Nazwisko
PESEL

Adres zamieszkania
Ulica, nr domu

Miejscowość

KOD POCZTOWY

TELEFON RODZICA/OPIEKUNA

Imiona i nazwisko rodziców opiekunów
Imię matki

Nazwisko matki (jeżeli inne niż ojca)

Imię ojca

Nazwisko ojca

Adres zamieszkania rodziców/ opiekunów (jeżeli jest inne niż kandydata)
Ulica, nr domu

Miejscowość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji — zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r: o ochronie danych
osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).
Podpis rodziców/ opiekunów (nie dotyczy szkoły zaocznej)
Podpis kandydata
załączniki

[ ] Karta zdrowia
[ ] Dwie podpisane fotografie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku ucznia
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjanych im. gen.
Władysława Andersa w Złocieńcu wizerunku i danych osobowych mojego/mojej syna/córki
w celu publikacji na szkolnej stronie www osiągnięć i wyróżnień uczniów, rankingów
uczniów wzorowych, zdjęć i opisów uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.
Poinformowano mnie, że administratorem danych osobowych jest Zespół Szkól
Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu i że dane te są
przetwarzane w wyżej wymienionych celach oraz o dobrowolności podawania danych
osobowych i prawie wglądu do nich, jak również ich poprawiania.
/Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182;
z późniejszymi zmianami/.

(miejscowość, data)

(podpis rodziców / opiekunów prawnych

(podpis kandydata)

