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      Śrem ………………..…………………… 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO II  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  W ŚREMIE 

 DLA  DOROSŁYCH     W    FORMIE  ZAOCZNEJ 

 

Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym  2021/2022    do klasy drugiej. 

 

1. Nazwisko............................................................................................................................................ 

2. Imię pierwsze ................................................. Imię drugie* .............................................................. 

3. Data urodzenia ............................................... Miejsce urodzenia* ................................................... 

4. PESEL ............................................................ 

5. Adres zamieszkania kandydata: 

      miejscowość......................................................  ul  ............................................................................ 

      nr domu .......... nr lokalu  .......... kod ......................... poczta ............................................................ 

      powiat ...............................................................  gmina  ..................................................................... 

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

7. Rok ukończenia  branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej …………….…… 

 

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

                                                                                                       Data  i  czytelny podpis kandydata 

 

Załączniki: 

1. 1 aktualna fotografia (podpisana), 

2. świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej. 

 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie.            

W szkole został powołany inspektor danych osobowych ,z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: 

inspektor.do@zsp-srem.pl. Dane przetwarzane będą w celu rekrutacji, w związku z prawnym obowiązkiem wynikającym z 

Prawa Oświatowego. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie wskazanym w art.150 ustawy Prawo Oświatowe. Podanie 

przez kandydatów szerszego zakresu danych jest traktowane przez administratora jako zgoda na ich przetwarzanie w procesie 

rekrutacji a  w przypadku przyjęcia ucznia do szkoły w celu realizacji zadań oświatowych. Podstawą prawną takiego 

przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit a, lub art.9 ust.1 lit. a. Należy pamiętać ,że w przypadku przetwarzania danych na podstawie  

zgody przysługuje prawo  jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania zgodnie z prawem, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych w zakresie art. 150 ustawy Prawo Oświatowe 

jest obowiązkowe a w zakresie szerszym dobrowolne. . Zebrane dane w celu realizacji  procesu  rekrutacji nie będą 

udostępniane innym odbiorcom. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, 

sprostowania, usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane 

osobowe będą przechowywane przez okres roku dla kandydatów nieprzyjętych oraz 50 lat od zakończenia nauki kandydatów 

przyjętych. W przypadku odmowy podania danych w zakresie obowiązkowym uniemożliwi  to udział kandydata w procesie 

rekrutacji, natomiast w przypadku danych rozszerzonych nie będzie rodzić negatywnych skutków w przebiegu rekrutacji. 

 

 dane nieobowiązkowe  


