Data wpływu ..........................................................................................

PODANIE O PRZYJĘCIE
DO MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ
W CKZiU
OSTROŁĘKA, UL. PARKOWA 6
DANE DOTYCZĄCE REKRUTACJI (wybrany kierunek proszę podkreślić)

1.

Kierunek:

Opiekun medyczny

(dziennie)

– 1 rok

2.

Kierunek:

Technik masażysta

(dziennie)

– 2 lata

3.

Kierunek:

Terapeuta zajęciowy

(dziennie)

– 2 lata

4.

Kierunek:

Technik usług kosmetycznych

(dziennie)

– 2 lata

DANE KANDYDATA:

1. Nazwisko

Imiona

Nazwisko panieńskie

Data i miejsce urodzenia

(dla mężatek)

dzień

m-c

rok

miejscowość

województwo

2. PESEL
w przypadku braku numeru PESEL – seria
i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość
3. Adres zamieszkania
Miejscowość

Kod pocztowy Poczta

Ulica

Nr domu

_ _ - _ _ _
Gmina

miasto pow. 5 tys. mieszkańców
nr telefonu:

Województwo

Powiat



miasto pon. 5 tys. mieszkańców
e-mail:



wieś



4. Adres do korespondencji
Kod pocztowy

(wypełnić, jeśli inny niż adres zamieszkania)
Miejscowość

Poczta

Ulica

Nr domu

_ _ - _ _ _
Województwo

Nr telefonu oraz adres e-mail

5. Narodowość

Obywatelstwo

6. Rodzice
imię ojca

imię matki

7. W razie zdarzenia losowego powiadomić:
Imię i nazwisko

Numer telefonu

Rok ukończenia
szkoły średniej

8. Ukończona szkoła średnia
(nazwa, miejscowość)

Uzyskana matura
 TAK  NIE

9. Oświadczam, że:

(odpowiednie zaznaczyć)



żyję w rodzinie wielodzietnej



jestem osobą niepełnosprawną



wychowuję niepełnosprawne dziecko



opiekuję się niepełnosprawną osobą



samotnie wychowuję dziecko

10. Potrzeba dostosowania kształcenia ze względu na posiadanie opinii czy orzeczenia
poradni psychologiczno-pedagogicznej lub lekarza specjalisty:


Występuje

Rodzaj niepełnosprawności, dysfunkcji:



Nie występuje

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
Oświadczam, że:
a) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe i jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia,
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku,



wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu podania o przyjęcie
do szkoły dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
Informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem 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 – RODO), Dz.U.UE.L.2016.119.1 oraz Ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
Dane osobowe kandydatów oraz rodziców kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz ustawy – Prawo oświatowe
(t.j. Dz.U. 2018 poz. 996);
Zapoznałem/łam się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Ostrołęka, dnia

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

r.

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

(czytelny podpis kandydata)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informujemy, że:
Administratorem podanych danych osobowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce, z siedzibą w Ostrołęce,
ul. Parkowa 6, 07-410 Ostrołęka jest Dyrektor, tel. 29 764 66 37, e-mail: dyrektor@ckziu.ostroleka.pl
Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest poprzez e-mail: iod@ckziu.ostroleka.pl.
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w s prawie
korzystania z przysługujących Państwu uprawnień związanych z przetwarzaniem danych. 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.
Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja słuchaczy do szkoły
Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 i 1000); zgoda osoby na
przetwarzanie danych do kontaktu przy zdarzeniach losowych
Zebrane dane będą przechowywane do: zgodnie z Regulaminem Rekrutacji dokumentacja z postępowania kwalifikacyjnego kandydatów, którzy
nie zostali przyjęci lub nie podjęli nauki będzie przechowywana do roku od jego zakończenia, a następnie w ciągu 30 dni dokumenty kandydatów,
którzy nie zostali przyjęci lub nie podjęli nauki zostaną niszczone lub (na wniosek) mogą zostać wydane.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679).
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa i jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się
o przyjęcie do szkoły oraz umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru. Oznacza to,
że 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. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale dane te będą niezbędne, gdy zaist nieje pilna potrzeba kontaktu
z Państwem.

11. Źródło informacji o szkole: Internet, reklama, znajomi, inne.
 proszę podkreślić właściwe lub podać inne – jakie?
...............................................................................................................................................................................................................................................

12. Dokumenty dołączane do wniosku:
1)
2)
3)
4)

2 aktualne fotografie legitymacyjne (35x45 mm)
Świadectwo ukończenia szkoły średniej
Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
w wybranym zawodzie.
Dowód osobisty do wglądu

Wypełnia szkoła

Wypełnia komisja rekrutacyjna
Uzyskana liczba punktów*

Przyjęcie do szkoły
TAK — NIE

*Wpisywana, jeżeli przeprowadzono pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego.
Członkowie komisji rekrutacyjnej:

…………………………………………….

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej:

………………………………………………

…………………………………………….
…………………………………………….

ODBIÓR DOKUMENTÓW
Oświadczam, że odebrałem(am) komplet dokumentów.
Ostrołęka, dnia ..................................... r.

......................................................................
(czytelny podpis)

