
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DANE PERSONALNE KANDYDATA

NAZWISKO:

Pierwsze imię:

Drugie imię:

data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

PESEL:

DANE TELEADRESOWE KANDYDATA

Adres zameldowania:

Kod pocztowy, miejscowość:

Ulica, nr domu/mieszkania:

Adres zamieszkania: □ taki sam jak powyższy

Kod pocztowy, miejscowość:

Ulica, nr domu/mieszkania:

DANE rodziców/opiekunów 

MATKA: OJCIEC:

Imię i nazwisko: Imię i nazwisko:

nr telefonu do kontaktu: nr telefonu do kontaktu:

adres e-mail do kontaktu: adres e-mail do kontaktu:

DANE SZKOŁY REJONOWEJ KANDYDATA

Nazwa, numer i adres placówki:
(wypełnić obowiązkowo)

Nazwa, numer i adres obecnej szkoły:
(w przypadku, kiedy kandydat nie uczęszcza do szkoły rejonowej)

OŚWIADCZENIE:

Data:Miejscowość:

□  Zgodnie z art. 20 t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadoma/y 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania.

□   Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych jest Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Tczewie. Z Administratorem można skontaktować się 

listownie: ul. Wodna 6, 83-110 Tczew, e-mailowo: sekretariat@katolik-tcz.pl oraz telefonicznie pod nr tel.: 58 5313609. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Katolickiej Szkoły 

Podstawowej w Tczewie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.). Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także 

te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał 

do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W 

celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji. 

KLASA:    ...............     ROK SZKOLNY  2020 / 2021

PODPIS MATKI
(OPIEKUNKI PRAWNEJ)

PODPIS OJCA
(OPIEKUNA PRAWNEJ)

PODPIS KANDYDATA


