ul. Sienkiewicza 19
25-007 Kielce
tel. 533 531 683
sekretariat@naukoweliceum.pl

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ PONADPODSTAWOWEGO / PONADGIMNAZJALNEGO
NIEPUBLICZNEGO NAUKOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
W KIELCACH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
I TYP UKOŃCZENIA SZKOŁY GIMNAZJUM / SZKOŁA PODSTAWOWA
1. Ukończyłem/-am
….………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….……...
2. Pragnę kontynuować naukę na profilu (zaznacz X swój wybór):

□
□
□
□
□

Prawno-politologicznym
Medialno-kulturowym
Politechnicznym
Medycznym
Dwujęzycznym

3. Jako drugi język obcy wybieram (zaznacz X swój wybór)*:

□ j. hiszpański

□

j. niemiecki

□

j. francuski

□ j. rosyjski

*W przypadku nieutworzenia grupy językowej z powodu niewystarczającej liczby chętnych szkoła zastrzega prawo do zmiany.

II DANE OSOBOWE KANDYDATA
Imię (imiona) i nazwisko ..…………………………………………………………….………………………………………………………….……….
PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…..
Data urodzenia …………………………………………………………………………………………………………………………..……..…..…..……
Miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………………………….………….…..….…....……
Obywatelstwo ……………………………………………………………………………………………………………………………..…..…..….………
Miejsce zamieszkania .………………………………………………..................................………….…………………….…….….….…..…
Telefon kontaktowy ………………………………….………………………………………………………………………….…………………..…..…
Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…….………
………..…………………………………………………………
Czytelny podpis kandydata

ul. Sienkiewicza 19
25-007 Kielce
tel. 533 531 683
sekretariat@naukoweliceum.pl

III DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Imię i nazwisko matki / opiekuna prawnego ………………………………………………………………………………………….….…….
Adres zamieszkania matki / opiekuna prawnego …………………………………………………………………………………..……..…
Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………………………..………..…..
Imię i nazwisko ojca / opiekuna prawnego …………………………………………………………………………………..…………..…..…
Adres zamieszkania ojca / opiekuna prawnego ………………………………………………………………………………………......….
Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………………………………….………..

IV Dodatkowe informacje o kandydacie (np. problemy zdrowotne, niepełnosprawność, itp.)*
……………………………………………………………..…………………………………….……………………………………………………………….……
………………………………………………………………….………………………………………………………………….……………………..……………

………..…………………………………………………………………..
Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych szczególnej kategorii dotyczących kandydata dostarczonych
w ramach procesu rekrutacji, ponad dane wynikające z przepisów prawa

………..…………………………………………………………………..
Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego
Pouczenie:
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie
dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy
o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe, 2. Wnioskodawca ma prawo do odmowy udzielenia informacji
na temat spełniania przez kandydata dodatkowych kryteriów, oznacza to jednak nieuwzględnienie tych
kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym. 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów
potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach załączonych do wniosku
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Niepubliczne
Naukowe Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Kielcach przy
ul. Sienkiewicza 19, 25-007 Kielce (Administrator) reprezentowane przez Dyrektora Szkoły.

ul. Sienkiewicza 19
25-007 Kielce
tel. 533 531 683
sekretariat@naukoweliceum.pl

2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych – mailowo: odo@college-med.pl; telefonicznie:
534264669 oraz bezpośrednio w siedzibie Administratora.
2. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i g
RODO w związku z ustawą Prawo oświatowe, ustawą o systemie oświaty 3. Odbiorcą danych osobowych
zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej, na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji
na podstawie przepisów prawa. 4. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca
okresu, w którym uczęszcza do szkoły, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, bądź przez okres zabezpieczenia
roszeń. Dane osobowe będą również przechowywane przez czas wskazany przepisami prawa 5. Rodzicom/
opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata),
żądania ich sprostowania oraz żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
jak również prawo do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 6. W trakcie przetwarzania danych
na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do
profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do
szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów. 7. Rodzicom lub
opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza
obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych
zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się
o przyjęcie do szkoły.

Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń

...............................
data

........................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

........................................................
Podpis kandydata

DECYZJA SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….

…………………………………………………………………..
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

