VII Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sosnowcu
Sosnowiec, dnia ..............................

ANKIETA DLA KANDYDATÓW
DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W SOSNOWCU

1. Nazwisko i imiona: ..............................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia: ....................................................................................................
3. Pesel dziecka: .....................................................................................................................
4. Miejsce zameldowania – adres: ...........................................................................................
5. Miejsce zamieszkania – adres: .............................................................................................
6. Imiona rodziców: ...................................................................................................................
7. Telefon kontaktowy: ojca: .................................matki: ..............................
8. Adres stałego zameldowania rodziców (opiekunów):
.................................................................................................................................................
9. Obwód SP ucznia Nr ........ w ......................................., ul. .................................................
10. Deklaruję swój udział w zajęciach religii/etyki.*
11. Obowiązkowy język obcy w szkole podstawowej: .................................................................
(wpisać język)

12. Drugi obowiązkowy język obcy w LO wybieram jako: niemiecki*, rosyjski*
(pod warunkiem utworzenia grupy chętnych minimum 12 uczniów na jednym poziomie nauczania)

Wymagane dokumenty po przyjęciu do szkoły:
- Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
- Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
- Karta zdrowia, kartę szczepień ucznia kończącego szkołę podstawową oraz w przypadku kandydatów do klas
sportowych- aktualna karta zdrowia zawodnika lub zgoda lekarza (ksero- oryginał do wglądu).
- Podanie kandydata do szkoły.
- Opisane dwa zdjęcia (opis: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania).
* (niepotrzebne skreślić)
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VII Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sosnowcu

Sosnowiec, dnia .......................................
.......................................................................
(imię i nazwisko ucznia)

........................................................................
(adres)

DYREKCJA
VII Liceum Ogólnokształcącego
im. K. K. Baczyńskiego
W SOSNOWCU

P odanie
Proszę o przyjęcie syna/ córki ...............................................................................
do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sosnowcu
w roku szkolnym 2020/2021
Oświadczam, że akceptuję postanowienia Statutu Szkoły.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz do
wszelkiego rodzaju dokumentacji przebiegu nauczania (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000).
** Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w tym na obrót egzemplarzami na których utrwalono ten wizerunek, oraz na
zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz
z wizerunkami innych osób, w materiałach służących popularyzacji działań szkoły poprzez rozpowszechnianie wizerunku w: mediach
elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych; prasie; broszurach, banerach, ulotkach, gazetkach itp. w okresie 4 lat od
podpisania niniejszej zgody.

*/**............................................................
(podpis rodzica/opiekuna)
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VII Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sosnowcu

Klauzula informacyjna
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 z
siedzibą; 41-219 Sosnowiec, Kisielewskiego 4b, reprezentowany przez Dyrektora mgr Tomasza Pawłowskiego. Inspektorem
Danych Osobowych jest Pani Anna Spas dostępna pod adresem email a.spas@cuwsosnowiec.pl, nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217.
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a.

b.
c.

realizacji zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących
uprawnień, bądź spełnienia przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Sosnowcu obowiązków określonych
przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej,
przetwarzanie może być niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań
na Pana/Pani żądanie przed zwarciem umowy,
mogą również nastąpić przypadki, w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Dane osobowe przetwarzane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Sosnowcu będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy
kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.z 2018r. poz. 217) w
tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane
osobowe po upływie określonego czasu zgodnie z przepisami prawa mogą zostać zniszczone. Pani/Pana dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych
a. podanie przez Pana/Panią danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia
umowy, do których podania będzie Pan/Pani zobowiązany/a,
b. w przypadku gdy będzie istniał obowiązek ustawowy a nie poda Pan/Pani swoich danych nie będziemy mogli
zrealizować zadania ustawowego co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa,
c. w przypadku gdy będzie istniał wymóg umowny a nie poda Pan/Pani swoich danych, nie będziemy mogli wykonać
takiej umowy,
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do
wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);
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