Анкета кандидата
в среднюю школу CLVIII
с двуязычными отделениями
им. Княгини Изабелы Чарторыйской
в Варшаве

ДАННЫЕ КАНДИДАТА

(пожалуйста, заполните печатными буквами)
Фамилия………………………………………………………………………………..…………………..
Имя/имена………………………………………………………………………………………………..
Дата рождения……………………………… Место рождения..………………………………
Гражданство В случае гражданства, отличного от польского, укажите законное основание
для пребывания: гражданство ЕС / ЕАСТ, статус беженца, вид на жительство и другое.

……………..………………………………………………………………………………………………………
Телефон (кандидата)……………………………….
e-mail (кандидата) ..……………………..……………………….

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

Город………………………………………………………. Код почтовый …………….………………
Район
……………………………………………..Сообщество(Gmina)……………………………….….
Улица……………………………..…………………. /номер дома/….….. номер
квартиры……..……

ДАННЫЕ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ОПЕКУНАХ)
(prosimy o wypełnienie drukowanymi literami)

Имя и фамилия (мама)…………………………………………………………………..……………
Адрес для
корреспонденции……………………………………………………………………………….
Тел. контакт……………………………….……………
e-mail……………………………………….
Имя и фамилия (отца)…………………………………………………………………..…………….
Адрес для
корреспонденции……………………………………………………………………………….
Тел. контакт………………………………………….…
e-mail……………………………………….

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Я буду участвовать в занятиях:
религии
этики
воспитание для семейной жизни
Имею заключение/решение Психолого-педагогического диспансера.
ДА

НЕТ

Другая информация о кандидате (интересы, информация о здоровье, аллергии,
принимаемые лекарства, постоянное освобождение от физкультуры):
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
_______________________________________________________________________________________
Подпись ученика……………….……….…………

Подпись родителей……………………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy, że:

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych kandydatów i rodziców/opiekunów jest CLVIII Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej, tel, 22 643 20 33,
e-mail: sekretariat@158liceum.edu.pl
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez
e - mail: ursynow.oswiata.iod1@edu.um.warszawa.pl lub pisząc na adres szkoły, z dopiskiem:
„Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
Dane osobowe są przetwarzane przez CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Księżnej Izabeli Czartoryskiej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 150 ustawy Prawo
Oświatowe, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

2. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym
zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane w szkole przez okres roku lub w przypadku wniesienia skargi do sądu
administracyjnego do momentu prawomocnego zakończenia postępowania.

3. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą:

1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy
Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub
niekompletne,
3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
5. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
6. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych.
Prawa wymienione w pkt. 1-5 powyżej można zrealizować między innymi poprzez kanały kontaktu
podane powyżej w pkt. 1.

4. Podanie danych osobowych:

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo oświatowe jest dobrowolne, ale
konieczne do realizacji procesu rekrutacji. Zakres informacji, jakie może przetwarzać szkoła reguluje
art. 150 ustawy Prawo oświatowe.

5. Profilowanie:

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 RODO.

6. Kategorie odbiorców danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe):

Podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, partnerzy świadczący
usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych), organy nadzorcze.

………………………………………………
Дата и подпись кандидата

………………………………………………………..
дата и подпись родителей /законных опекунов

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ
Согласие на использование изображения
Я согласен / Я не согласен (пожалуйста, выберите правильный ответ)
на публикацию моего изображения как ученика/ребенка CLVIII средней школы CLVIII
с двуязычными отделениями им. Княгини Изабелы Чарторыйской в Варшаве на веб-сайте
школы и в других СМИ для информации и продвижения школы..
………………………………………………
Дата и подпись кандидата

………………………………………………..

Дата и подпись родителей/Законных опекунов

