Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
im. Tadeusza Kościuszki
w Zamościu
ul. Szczebrzeska 41
22-420 Zamość tel/fax: 846396028
e-mail: zsp-2@wp.pl
http://www.zsp-2.az.pl

WNIOSEK
o przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 w Zamościu
(wypełnij drukowanymi literami)

1.DANE KANDYDATA
Nazwisko i imię/imiona
PESEL
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania

Kod pocztowy
Ulica
Województwo

Miejscowość

-

nr

powiat
Telefon kontaktowy
Imiona rodziców

ojciec

gmina
E-mail
matka

2. Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły II Stopnia w zawodzie Technik pojazdów
samochodowych, w roku szkolnym ............................................

Jestem absolwentem ...............................................................................................................................
(nazwa szkoły)
................................................................................. w ....................................... w roku ..............................
w zawodzie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Do wniosku załączam (zaznacz właściwe ■ )
□ trzy fotografie,
□ kartę zdrowia,
□ zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu,
□ zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej,
którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia,
do której ubiega się o przyjęcie,
□ inne, np.: zaświadczenia, dyplomy z olimpiad, konkursów, orzeczenia, opinie poradni psychologiczno –
pedagogicznej itp.
…………….…………………………………………………………………………………………………..............................................................
.......................................................................................................................................................................………...
................................................................................................................................................................................
… ...............................................................................................................................................................................................

...................................., dnia......................... .

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

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
im. Tadeusza Kościuszki
w Zamościu
ul. Szczebrzeska 41
22-420 Zamość tel/fax: 846396028
e-mail: zsp-2@wp.pl
http://www.zsp-2.az.pl

ZGODA KANDYDATA DO SZKOŁY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W PROCESIE REKRUTACJI

……………………………………
(imię i nazwisko kandydata)

…….....………………………
(miejscowość, data)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Zamościu, jako administratora, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu
i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły.
Jestem jednocześnie świadomy iż:
 podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji;
 posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania do momentu cofnięcia zgody;
 podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie
z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej
„RODO”);
 moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia rekrutacji, a po jej
zakończeniu zostaną zniszczone;
 jeśli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

.……………………...............…………….
(data i podpis kandydata)

