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ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE 
DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA 

W SUCHEJ BESKIDZKIEJ  

 
UWAGA! PROSZĘ WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM I WYDRUKOWAĆ DWUSTRONNIE  

DANE OSOBOWE UCZNIA 

Nazwisko    

Pierwsze imię     

Drugie imię    

Data urodzenia  
              

dzień miesiąc – słownie rok 

Miejsce urodzenia* 
(dane nieobowiązkowe)   

PESEL                        

ADRES ZAMIESZKANIA UCZNIA 

Miejsce 

zamieszkania: 
   

ulica, nr domu kod pocztowy miejscowość 

Gmina    

Powiat    

Województwo    

DANE KONTAKTOWE UCZNIA 

Adres e-mail    

Numer telefonu    

DANE MATKI/PRAWNEGO OPIEKUNA 

Nazwisko i imię    

Miejsce 

zamieszkania: 
   

ulica, nr domu kod pocztowy miejscowość 

Adres e-mail    

Numer telefonu    

DANE OJCA/PRAWNEGO OPIEKUNA 

Nazwisko i imię    

Miejsce 

zamieszkania: 
   

ulica, nr domu kod pocztowy miejscowość 

Adres e-mail    

Numer telefonu    

DEKLARACJA WYBÓR JĘZYKA OBCEGO 

TECHNIKUM BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ OBA TYP SZKÓŁ 

Oświadczam, że drugim językiem obcym, którego będę chciał/a 
się uczyć w szkole jest*: 

 język niemiecki 

 język rosyjski 

Oświadczam, że językiem obcym, którego będę chciał/a się uczyć 
w szkole jest: 

 język angielski 

 język niemiecki  

*Dotyczy tylko zawodów: t. logistyk, t. ekonomista, t. hotelarstwa, t. spedytor,  

t. organizacji turystyki, t. rachunkowości.  

Dyrekcja ZS im. W. Witosa zastrzega, że grupa językowa zostanie utworzona przy odpowiedniej ilość chętnych. 
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INFORMACJE  

1.  Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Szkół im. Wincentego Witosa  
w Suchej Beskidzkiej; ul. Spółdzielców 1, 34-200 Sucha Beskidzka, tel.: +48.33.8742771, email: sekretariat@zswsucha.pl   

2.  

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy przy użyciu podanych poniżej danych kontaktowych lub za pośrednictwem danych 
kontaktowych szkoły; należy pamiętać, iż dane te służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych 
osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji 
o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji. 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół im. W. Witosa: 
Rafał Andrzejewski,  adres: e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl 

3.  

Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 
rekrutacyjnego: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO1 oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. 2021.1082 t.j. z dnia 17.06.2021 z póź. zm.), w szczególności z art.: 130 ust.7, art. 134 ust. 1, 2, 3 i 4 art. 135 ust. 1, 4, 5 i 6 art. 
150 ust.1 i 2, art.155 ustawy, które określają treść wniosku o przyjęcie do szkoły i jego załączników oraz kryteria rekrutacyjne, zasady 
dostosowania placówki do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a także zasady 
przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego. Zastosowanie mają także m.in. właściwe 
przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego; rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. 

4.  Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot zapewniający obsługę informatyczną procesu naboru, 
działając na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz pomiędzy wybranymi szkołami, o czym mowa w punkcie poniżej. 

5.  
Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia 
kandydata będą wymieniane (za pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego prowadzenie procesu naboru) pomiędzy szkołami 
wskazanymi powyżej na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.  

6.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.  

7.  

Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020.910  
t.j. z dnia 22.05.2020 z późn. zm.), z którego wynika, że 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, 
\chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone 
prawomocnym wyrokiem.  

8.  

Prawnym opiekunom kandydata albo pełnoletniemu kandydatowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata,  
w tym prawo do uzyskania kopi danych: żądania ich sprostowania, uzupełnienia, powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych,  
usunięcia danych. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.  
Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, przy spełnieniu odpowiednich przesłanek (art. 21 RODO).   

9.  Ze względu na fakt, iż podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) oraz art.9 ust.2 lit. g) RODO  
nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.  

10.  
W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji   
ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie 
oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.  

11.  

Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata albo pełnoletniemu kandydatowi, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji 
narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają,  
że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych  
(adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania 
danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.  

12.  

Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach jest wymogiem ustawowym, dlatego też istnieje  
obowiązek ich podania. Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne  dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast 
podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa  
w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów. Zatem bak podania danych skutkować może brakiem możliwości 
uczestniczenia w rekrutacji. 

  

 
 
 
  
..............................................................................         ............................................……………………………………………   
               (miejscowość, data)                               (podpis rodzica/prawnego opiekuna)   
 

                                                             
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych). 


