Łomianki,

………………………………………………………………..

WNIOSEK KANDYDATA
do Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. K. Wojtyły w Łomiankach
IMIĘ (-a) i NAZWISKO
KANDYDATA
E-MAIL KANDYDATA
DATA,
MIEJSCE URODZENIA
WOJEWÓDZTWO
KANDYDATA

PESEL:

ADRES ZAMIESZKANIA*:

ADRES ZAMELDOWANIA*:
telefon
Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna
adres zamieszkania

e-mail:

telefon
Imię i nazwisko matki/prawnej
opiekunki, adres zamieszkania

e-mail:

* znakiem „x” proszę oznaczyć adres do korespondencji

Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021
z j. angielskim pr oraz drugim językiem obowiązkowym: niemieckim / rosyjskim *
przedmiotami rozszerzonymi: biologia z chemią oraz historia z wiedzą o społeczeństwie *
* właściwe podkreślić

Oświadczam wolę
1)
uczestniczenia w lekcjach:

RELIGII

TAK/NIE

ETYKI

TAK/NIE

WDŻ

TAK/NIE

* właściwe podkreślić
2)
wzięcia udziału w wyjeździe integracyjnym klasy pierwszej w terminie
wrzesień/październik 2020 r.
•

Zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji uczniów do Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach w roku
szkolnym 2020/2021.
•
Oświadczam, że dane podane we wniosku są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

•

Zapoznałem/am się z informacją zamieszczoną na stronie liceum, dotyczącą przetwarzania danych osobowych
i oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w czasie trwania nauki oraz na umieszczenie jego wizerunku w celach promocyjnych i informacyjnych z zakresu działalności szkoły.

………………………………………………………………
(podpis rodzica / opiekuna)

....................................................
(podpis kandydata)

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych

do procesu rekrutacji do klasy pierwszej
w Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Wojtyły w Łomiankach
Administrator Danych
Administratorem Danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane
osobowe oraz dane dzieci jest Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach, ul. Stanisława
Staszica 2 w imieniu, którego działa Dyrektor. Kontakt z Dyrektorem:
1) drogą papierową na adres: ul. Stanisława Staszica 2, 05-092 Łomianki,
2) mailowo: lolomianki@wp.pl
Inspektor Ochrony Danych
W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych
(IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych wysyłając maila na
adres: iodo@rt-net.pl
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane osobowe oraz dane uczniów będą przetwarzane w związku z prowadzona rekrutacją do klasy
pierwszej w Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Wojtyły w Łomiankach - (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2
lit. b RODO), tj. na podstawie przepisów prawa: art. 134, art. 135, art. 149 i art. 150 ustawy z dnia 14.12.2016 r.
Prawo oświatowe
Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. Po tym czasie dokumenty osób
nieprzyjętych są zwracane. Po upływie 1 roku w przypadku nie odebrania są niszczone.
Odbiorcy Twoich danych
Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
a) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora Danych, uczestniczące w wykonywaniu
czynności na naszą rzecz tj.: podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć informatyczną, podmioty
świadczące nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, obsługę pielęgniarską, rachunkową;
b) w przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą
elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o ochronie
danych tj.: prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia. Dane
osobowe nie będą poddane profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.
Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych nie
będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego tj. Państwa wniosek nie będzie mógł być rozpatrzony w
procesie rekrutacji, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych.
Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.

