KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Zespół Szkół Zawodowych im. St. Konarskiego w Opolu Lubelskim

Nazwisko ................................................................ Imiona .........................................................................................
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do: (proszę podkreślić właściwą szkołę)
Technikum w zawodzie:







technik żywienia i usług
gastronomicznych,
technik hotelarstwa,
technik usług fryzjerskich,
technik agrobiznesu,
technik obsługi turystycznej
technik kelner

Szkoła Policealna w zawodzie:



florysta
technik administracji

Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum Ogrodnicze

zawód: .....................................

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych:

Branżowa Szkoła II stopnia
zawód: ………………………………………

Kwalifikacyjny Kurs
Zawodowy
w zawodzie:………………………………

Dane identyfikacyjne kandydata:
PESEL:
Nazwisko i imię ojca (opiekuna)

miejsce urodzenia: .........................................................................................
Nazwisko i imię matki (opiekuna)

Miejsce stałego zamieszkania:
Miejscowość

Kod
............................................................................................................... pocztowy

-

Poczta

..............................................................

Gmina

Powiat

..............................................................................................................

............................................................................................................................................

Adres do korespondencji:
.............................................................................................................. .............................................................................................................. ..................................
Numer telefonu:

Adres poczty elektronicznej:

.......................................................................................................................

................................................................................................................................

Ukończona szkoła:
Nazwa szkoły
Miejscowość

Gmina

Powiat

Województwo

W poprzedniej szkole kandydat/ka uczył/a się języków obcych:
Język / lata nauki

Język / lata nauki

Do podania załączam:
orzeczenie o przydatności do zawodu wydane przez
lekarza medycyny pracy

dwie fotografie
Świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej/gimnazjum / branżowej szkoły I
stopnia/ szkoły średniej

druki skierowań pobierane w sekretariacie szkoły

Zaświadczenie OKE

Inne: ............................................................................. ............................................................................. ..........................................................................
miejscowość

data

podpis kandydata

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
s. 1, informujemy, że:
1. Administratorem danych jest: Zespół szkół Zawodowych im. S. Konarskiego w Opolu Lubelskim, 24-300
Opole Lubelskie, ul. Kolejowa 2, Tel/fax 81 8272175, e-mail zszol@o2.pl .
2. W Zespole Szkół Zawodowych im. S. Konarskiego w Opolu Lubelskim został powołany Inspektor
Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do szkoły. Zgodnie z art. 160 ust. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) dane osobowe kandydatów
zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej szkoły publicznej. Z
kolei dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane w publicznej szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygniecie dyrektora szkoły została
wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym
wyrokiem.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotowi zapewniającemu obsługę informatyczną systemu
rekrutacyjnego, z którym administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzeniem naboru do szkoły znajduje podstawę w
przepisach ustawy - Prawo oświatowe. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania tychże
danych, gdy przystępuje do naboru.

…………………………..
miejscowość, data

……………………………
podpis kandydata

….…………………………
podpis opiekuna

