Białystok, dn. ................. 20..... r.

....................................................
Imię i nazwisko rodzica/ów

Dyrektor Zespołu Szkół
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
ul. Mieszka I 5, 15-054 Białystok

Podanie
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojej córki / mojego syna *
....................................................................................................
Imiona i nazwisko dziecka

ur. dnia...............................roku
do klasy.......................................... w roku szkolnym: 20......... /20............

Imię i nazwisko matki dziecka
Numer telefonu
Adres email
Imię i nazwisko ojca dziecka
Numer telefonu
Adres email

Znane mi są zasady finansowania nauki dziecka.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu
w zakresie danych moich i mojego dziecka w procesie rekrutacyjnym.

........................................................
Czytelny podpis rodzica/ów
* niepotrzebne skreślić
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Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Oświadczam/y, iż zostałem/liśmy poinformowany/i o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacyjnym jest Zespół
Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku, ul. Mieszka I 5,
reprezentowany przez Dyrektora.
2. Dane

kontaktowe:

ul. Mieszka

I

5,

adres

e-mail

sekretariat@szkola.bialystok.pl

Inspektor ochrony danych: tel: (85) 74 10 479 lub adres e-mail: sekretariat@szkola.bialystok.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
4. Odbiorcą moich danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj.
podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.; kurier, poczta,
księgowość, biura prawne
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1.09.20….. r.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest
równoznaczne z utratą możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. Ponadto
przysługuje mi prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych
w art. 18 RODO.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych- szczegółowe informacje zawarto na stronie https://uodo.gov.p
8. Podanie danych zawartych w podaniu o przyjęcie dziecka nie jest obowiązkowe, jednak jest
warunkiem koniecznym w procesie rekrutacji dziecka do placówki oświatowej.
9. W oparciu o podane wyżej dane osobowe Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
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Czytelny podpis rodzica

..………………………………………....
Czytelny podpis rodzica

str. 2/2

