
                        FORMULARZ  DLA  KANDYDATA  PO  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  
     Zespół Szkół Nr 1 rok szkolny 2020/2021 
                                          
NAZWISKO                                                          IMIĘ                                                       DRUGIE IMIĘ 

   

 

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  wpisz wybraną klasę  (  służb mundurowych,  ratownicza,  

pedagogiczno-opiekuńcza )  
 

 

TECHNIKUM  wpisz wybrany kierunek ( budowlane,  informatyczne , technologii drewna, logistyczne, 

pojazdów samochodowych,fryzjerskie,elektryczne )    
 

 

BRANŻOWA SZKOŁA  I STOPNIA  wpisz  zawód  ( kierowca- mechanik) 

 
 

KANDYDAT DO LICEUM / TECHNIKUM   DEKLARUJE  NAUKĘ  NASTĘPUJĄCYCH   JĘZYKÓW  OBCYCH :  
PIERWSZY JĘZYK                                                 DRUGI JĘZYK                                                        
JĘZYK  ANGIELSKI         

 * możliwość wyboru jednego języka obcego spośród :  język niemiecki,  język rosyjski, francuski 

 

KANDYDAT DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA DEKLARUJE  NAUKĘ NASTĘPUJĄCEGO JĘZYKA  OBCEGO:                                                                                                       
 

 * możliwość wyboru jednego języka obcego  spośród: język angielski,  język niemiecki 
UWAGA!!!-prosimy o przemyślany wybór grupy językowej gdyż po zakończeniu rekrutacji nie będzie możliwości dokonania zmiany. Dziękujemy.  
 

WPISZ NAZWĘ  I  MIEJSCOWOŚĆ  UKOŃCZONEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

                        
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY  (NALEŻY  WYPEŁNIĆ  DRUKOWANYMI  LITERAMI)               
 

DATA I MIEJSCE URODZENIA 

DZIEŃ          MIESIĄC                ROK                                                       
          

 
NUMER PESEL 

           
  
ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA                                                                                  NR DOMU       NR LOKALU                                                                                                                                                                                                        
    
 
 KOD POCZTOWY               POCZTA                                                    WOJEWÓDZTWO 

   
 

email:  KANDYDATA1                                                                             TEL. KONTAKTOWY KANDYDATA2 

  
 

DANE OJCA / PRAWNEGO OPIEKUNA3 

NAZWISKO                                                       IMIĘ                             TEL. KONTAKTOWY                   ADRES  email 

    

 

DANE MATKI / PRAWNEJ OPIEKUNKI 
NAZWISKO                                                       IMIĘ                             TEL. KONTAKTOWY                   ADRES  email 

    

 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym. 
 Miejscowość                                      Data                         Podpis rodziców / opiekunów                       Podpis 

kandydata 

    

 

 

                                                
1  uzupełnić w przypadku kandydata pełnoletniego 
2  uzupełnić w przypadku kandydata pełnoletniego 
3  w przypadku kandydata pełnoletniego, należy wpisać jedynie imiona rodziców 



 

Ostrów Mazowiecka, dnia ................................. 
 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) oraz art. 7 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 

                                                     

 
                                                                                       

 
 

                                            * Wyrażam zgodę                                                                 * Nie wyrażam zgody     

 

na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka ................................................................................. oraz mojego przez  ZS Nr 1                

w Ostrowi Mazowieckiej, adres: ul. Rubinkowskiego 8, 07-300 Ostrów Mazowiecka w szczególności w celu promowania jego 

osiągnięć edukacyjnych, m.in. na stronie internetowej Szkoły, w gablotach informacyjnych w budynku Szkoły, folderach 

i materiałach reklamujących Szkołę w okresie pobierania nauki w Szkole oraz w materiałach archiwalnych - kronice Szkoły. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym 

momencie. 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, adres: ul. Rubinkowskiego 8 , 

07-300 Ostrów Mazowiecka; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania 

Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: zsnr1ostrowmazowiecka@op.pl; 

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu niezbędnym do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 

sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz 

podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią 

prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych 

osobowych); 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;  

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z  ustawy  z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 

20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych 

do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej  

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.  Konsekwencją niepodania danych 

będzie nierozpatrzenie wniosku. 

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 

 
 
 
 

 
 

 

………..............................................                                   …………...……….………… 

(data i podpis kandydata/ucznia)                             (data i podpis rodzica) 

 

 

 
*Wyrażając zgodę proszę zaznaczyć „X” w polu „Wyrażam zgodę” 

*Nie wyrażając zgody, proszę zaznaczyć „X” w polu „Nie wyrażam zgody 

 

 


