Koszalin dnia .................................

Publiczne Technikum Informatyczne
„Computer College” ul. H. Modrzejewskiej 71,
Koszalin 75-728tel. 94 34 11 741, www.cc.edu.pl

PODANIE
Proszę o przyjęcie do klasy .......... w roku szkolnym 2018/ 2019
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA (wypełnić drukowanymi literami)
1. Nazwisko
2. Imiona
3. Data urodzenia
4. Miejsce urodzenia
5. Pesel
6. Nazwisko(-a) i imiona rodziców
(opiekunów prawnych)
7. Adres zamieszkania: kod, miejscowość,
ulica, numer domu, numer mieszkania
8. Adres do korespondencji kod,
miejscowość, ulica, numer domu, numer
mieszkania
9. Numer telefonu do rodziców, opiekunów

matka

ojciec

opiekun

10. Numer telefonu kandydata
11. Adres e-mail rodzica
12. Adres e-mail ucznia
13. Nazwa, adres i data ukończonej szkoły
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Przedsiębiorstwa Organizacji
Wdrożeń „AYA” Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Modrzejewskiej 71 numer KRS 0000116642 organu prowadzącego
PTI „Computer College” w celu naboru do szkoły.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-łam) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
……………………………………………….....
Data i podpis rodzica (opiekuna)

..... .......................................................
Data i podpis kandydata

POTWIERDZENIA:

……………………………………………………
Podpis dyrektora lub wychowawcy

………………….…………………................
pieczątka szkoły

Załączniki: Karta zdrowia (zaświadczenie lekarskie), 4 aktualne fotografie, świadectwo ukończenia Gimnazjum,
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Klauzula informacyjna stosowana po rozpoczęciu stosowania RODO
– w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
Zostałem (-łam) poinformowany (-na), że:
1) administratorem danych osobowych jest organ prowadzący szkołę - Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń
„AYA” Sp. z o.o z siedzibą w Koszalinie, ul. Modrzejewskiej 71, zwany dalej Administratorem;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,
2) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu rekrutacji do szkoły i będą udostępniane wyłącznie
uprawnionym podmiotom,
3) podstawą przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 19 lutego 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami
4) podanie danych jest niezbędne do procedury rekrutacji i przyjęcia do szkoły, w przypadku niepodania danych
niemożliwa jest rekrutacja i przyjęcie do szkoły,
5) kandydat/uczeń oraz jego rodzice/opiekunowie prawny posiadają prawo do:


żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,



wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,



przenoszenia danych,



wniesienia skargi do organu nadzorczego,



cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7) dane osobowe będą przechowywane przez Przedsiębiorstwio Organizacji Wdrożeń „AYA”
Sp. z o.o z siedzibą w Koszalinie przy ul. Modrzejewskiej 71
……………………………………………….....
podpis kandydata
……………………………………………….....
podpis rodzica (opiekuna)

