KWESTIONARIUSZ DLA KANDYDATA
DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH
W FORMIE ZAOCZNEJ
1.

nazwisko..................................................nazwisko rodowe..................................................

2.

pierwsze imię ....................................drugie imię (z aktu urodzenia) .....................................

3.

data i miejsce urodzenia ...................................................... PESEL ....................................

4.

dokładny adres zamieszkania

.......................................................................................................................................................
5.

e-mail ………………………………………………… tel. .................................................

6.

ukończona szkoła:
a) nazwa szkoły
...........................................................................................................................................
b) adres
...........................................................................................................................................
c) rok ukończenia .......................................
d) zawód (dotyczy absolwentów ZSZ)
...........................................................................................................................................

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych:
......................................................................................
(data i czytelny podpis kandydata)
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na umieszczenie na stronie internetowej Zespołu S zkół
Politechnicznych im. Powstańców Wlkp. w Śremie zdjęć, materiałów filmowych zawierających mój wizerunek zarejestrowany podczas uroczystości,
imprez związanych z działalnością szkoły. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie moich wypowiedzi na stronie internetowej szkoły
oraz na profilu szkoły zarejestrowanym na serwisie społecznościowym Facebook a także w mediach w celu promocji szkoły. Administratorem danych
jest Facebook Irleand Ltd.4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Irlandia.
Podstawa prawna:
1.
2.
3.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2135, 2281 z późn. zm.)
Art. 81, 83 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz.631 z późn. zm).
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 45 i 357 z późn.zm.)

........................................................................................................................................
(data i czytelny podpis kandydata)
Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281 z późn.zm.) informuję iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wlkp. w Śremie ul. ks. J. Popiełuszki 30, 63-100
Śrem. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści
danych oraz ich modyfikowania. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym, wyrażam zgodę na
przetwarzanie tych danych przez szkołę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
........................................................................................................................................
(podpis kandydata)

