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Wniosek o przyjęcie kandydata do Branżowej Szkoły II Stopnia nr 6 w Radomiu 

w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu 

ROK SZKOLNY  2021/2022  Radom, dnia:    

Wybrany kierunek 
kształcenia:  

 Technik mechanik 

Forma:   Dzienna    Zaoczna 

 Technik usług fryzjerskich 

Forma:    Dzienna    Zaoczna 

 Technik pojazdów samochodowych 

Forma:    Dzienna      Zaoczna 

Nazwisko:    Nazwisko rodowe:    

Pierwsze imię:    Drugie imię:    

Data urodzenia:  
  

―― /――/ ――――  
dzień miesiąc      rok  

Numer PESEL:  
------------------------------------------------------------- 

Miejsce 
urodzenia:  

  Województwo:    

Adres 
zamieszkania 
kandydata:  

Miejscowość:    

 

―――― 
Kod pocztowy  

Poczta:    

Ulica:    
Numer 

domu/mieszkania:  
/  

Numer tel. kom.  
kandydata:  

  
Nr tel. domowego 

kandydata:  
  

Dane ojca:  Imię:    Nazwisko:    

Dane matki:  Imię:    Nazwisko:    

Nazwa ukończonej szkoły    
 

1. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych przez Administratora 
Danych Osobowych Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu ul. Al. Grzecznarowskiego 2.  

2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się* z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych  i prawie ich poprawiania.   

3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych określonych w klauzuli informacyjnej.  
4. Oświadczamy, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
5. Oświadczam, iż zapoznałem się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 

z późn. zm.) obejmującymi zasady rekrutacji do szkół oraz zasadami wprowadzonymi przez dyrektora placówki, do której 
kierowany jest niniejszy wniosek. Oświadczamy, że znam i akceptuję zasady oraz harmonogram rekrutacji obowiązujące w ww. 
szkole. 

 

WYKAZ ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW (WYPEŁNIA SZKOŁA):    

Nazwa złożonego dokumentu 
Data złożenia 
dokumentu 

Podpis składającego 
dokument 

Świadectwo ukończenia BSIS lub ZSZ     

Zaświadczenie o nauczanym zawodzie BSIS lub ZSZ, którego zakres odpowiada I 
kwalifikacji 

 
  

Oryginał świadectwa potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  lub  
Oryginał świadectwa czeladniczego w zawodzie. 

 
 

  

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania zawodu. 

 
  

2 Zdjęcia  
  

  

 

                                                    ...................…………………………………………...……  
Data i podpis kandydata 

 

 Należy zaznaczyć krzyżykiem wybrany kierunek kształcenia i złożone dokumenty 
* Niepotrzebne skreślić 



2 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych jest Zespół Szkół Zawodowych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "HUBALA" z siedzibą 
przy Al. Grzecznarowskiego 2 w Radomiu, reprezentowane przez Dyrektora Szkoły. 

2. Z Administratorem danych można się skontaktować: 

 listownie, kierując korespondencję na adres siedziby Administratora, 

 poprzez email zszhubal@hubal.radom.pl 

 telefonicznie 48 3635700 
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych poprzez email iod@rodo-radom.pl lub listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby 
Administratora. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim Administrator je od Państwa pozyskał i w zakresie niezbędnym do: 

 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

 wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO); 

 wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 
6 ust. 1 lit. b RODO); 

 ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO); 

 realizacji celu w jakim Państwo wyraziliście zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub 
wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO (art. 9 ust. 2 lit. a RODO); 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą instytucje, którym Administrator zobowiązany jest przekazywać Państwa dane 
osobowe na mocy przepisów prawa, jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające Administratora w wypełnieniu ciążącego 
na nim obowiązku prawnego lub realizacji zadania w interesie publicznym, poprzez świadczenie usług informatycznych, 
doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, audytowych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej. 

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO. 
7. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim Administrator je od Państwa pozyskał, 

niezbędny do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej Administratorowi lub realizacji celu, w jakim Administrator je od Państwa pozyskał na podstawie udzielonej zgody, 
a także po jego zrealizowaniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku 
wymagającego przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności archiwizacja) lub okres niezbędny do ewentualnego 
ustalenia i dochodzenia przez Administratora roszczeń wobec Państwa lub obrony przed Państwa roszczeniami wobec 
Administratora. 

8. Podanie danych osobowych jest: 

 wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel, w jakim Państwo je podajecie, skutkuje koniecznością wypełnienia przez 
Administratora obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub koniecznością wykonania przez Administratora 
zadania realizowanego w interesie publicznym. W takim przypadku jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, 
a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Państwa interesu prawnego; 

 wymogiem umownym, w przypadku, kiedy tak stanowią zapisy umowy. W takim przypadku jesteście Państwo zobowiązani 
do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało w szczególności problemami z prawidłowym wykonaniem 
umowy lub niewykonaniem umowy; 

 warunkiem zawarcia umowy, w przypadku, kiedy celem, w jakim Państwo je podajecie, jest zawarcie umowy. W takim 
przypadku jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością 
zawarcia umowy; 

 nieobligatoryjne, w przypadku, kiedy cel w jakim Administrator je od Państwa pozyskał, nie skutkuje koniecznością 
wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego lub wykonania przez Administratora zadania realizowanego 
w interesie publicznym. 

9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania. 
10. Macie Państwo prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
ich przetwarzania, wynikającego z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, a także prawo do ich przenoszenia 
i usunięcia. 

11. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody 
w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

12. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza 
przepisy prawa. 


