
Ostrołęka, dnia ……..……… 

 

Wniosek 
 

o przyjęcie do klasy ....................  Branżowej Szkoły II Stopnia w Ostrołęce w Zespole Szkół Zawodowych 

Nr 2 m. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce;  

Ukończyłem/am  ......................................................................................................................... 

w..............................................................,ul................................................................................ 

w zawodzie: ………………………………………………………………. 

Dane osobowe: 

- imię/ imiona i nazwisko ............................................................................................................. 

- data i miejsce urodzenia ............................................................................................................. 

- PESEL ........................................................................................................................................ 

- imiona rodziców......................................................................................................................... 

- adres zamieszkania .................................................................................................................... 

- telefon kontaktowy .................................................................................................................... 

- adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………… 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania  danych osobowych  

uczniów/słuchaczy i rodziców. 

  

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

(podpis prawnych opiekunów)*                                           (podpis kandydata)                           

 

*W przypadku kandydata niepełnoletniego 

 

Załączniki: 

1. Świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia 

2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego 

zawodu 

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. 

Nr 119, z późn. zm. ) informujemy, że: 

1. Administrator danych osobowych 
Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce 

reprezentowany przez Dyrektora, ul. Czwartaków 4, 07-401 Ostrołęka, Tel. +48(29)7691045 

e mail: sekretariat@zsz2.ostroleka.edu.pl  
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach 

ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail:  iod@ostroleka.edu.pl lub pisemnie na adres 

siedziby administratora, wskazany w pkt 1.  

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, dane osobowe dziecka i jego wizerunek  w celach 

promocyjno- informacyjnych oraz dokumentujących działalność placówki, wynikających z jego zadań statutowych w 

ramach świadczonych usług w zakresie edukacji na podstawie wyżej wyrażonej zgody na wykorzystanie i publikację 

wizerunku dziecka, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej 

chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyżej wyrażonej zgody, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

4. Okres przetwarzania danych osobowych  
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Wizerunek dziecka będzie przetwarzane do czasu odwołania Pani/Pana zgody i/lub przez okresy przewidziane przepisami 

prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych 

i uregulowaniach wewnętrznych placówki w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń 

wynikających z przepisów prawa. 

5. Odbiorcy danych osobowych 
Wizerunek dziecka zostanie rozpowszechniony na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. 

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka w pozostałym zakresie mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, 

jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.  

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka w pozostałym zakresie mogą być także udostępniane podmiotom 

przetwarzającym dane w imieniu administratora (podmioty przetwarzające), np. podmioty uczestniczące w organizacji 

konkursu, podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni 

administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność 

pocztową lub kurierską. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii; 

prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych; 

prawo do usunięcia danych osobowych; 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.  

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka.  

Zgodnie z art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody do 

czasu odwołania tej zgody i/lub przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres 

przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych administratora 

w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, 

w tym decyzji będących wynikiem profilowania.   

9. Przekazanie danych do państwa trzeciego 

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie 

należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani 

do organizacji międzynarodowych. 

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku  oraz jego rozpowszechnianie 
Zgodnie z art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191) oraz w art. 6 ust. 

1 lit. a 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 dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. 

zm. ) wyrażam zgodę na: nieodpłatne, nieograniczone czasowo utrwalenie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie 

i zwielokrotnianie przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce  mojego wizerunku*/wizerunku mojego dziecka  

utrwalonego podczas wszelkiego rodzaju imprez i wydarzeń, organizowanych w ramach prowadzonej przez ww. placówkę 

działalności określonej Statutem placówki i ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na terenie siedziby placówki, 

jak również poza jego siedzibą (np. wycieczki, udział w imprezach i wydarzeniach zewnętrznych, uroczystości szkolne), 

wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami utrwalania w celach promocyjno- informacyjnych oraz 

dokumentujących działalność placówki, wynikających z jej zadań statutowych w ramach świadczonych usług w zakresie 

edukacji, poprzez publikację wizerunku dziecka: poprzez publikację: na stronie internetowej placówki*, na stronie placówki 

prowadzonej na portalu Facebook*, na terenie placówki*, w gazetce szkolnej*, w księdze/ kronice szkoły*, w drukowanych 

materiałach informacyjnych w postaci broszur lub ulotek*,  

Jednocześnie wyrażam zgodę na dokonanie przez placówkę zmian i modyfikacji utrwalonego wizerunku  polegającego 

wyłącznie na jego obróbce graficznej ( np. zmiana kadrowania) z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą w żaden 

sposób zniekształcać wizerunku ucznia.  

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich danych osobowych i danych 

osobowych ucznia przez placówkę.  

Ostrołęka, dnia …………………………     

 

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

                         (podpis prawnych opiekunów)*                                                           (podpis kandydata)                           

   

*W przypadku kandydata niepełnoletniego 


