Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy

Wniosek
o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Brodnicy

Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania
Ulica
Kod pocztowy
Miejscowość
Powiat
Gmina
Województwo
PESEL
Numer telefonu

Drugie imię
Dane dotyczące urodzenia
Data
Miejscowość
Gmina
Powiat
Województwo
Narodowość
Obywatelstwo

Proszę o przyjęcie mnie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

Ukończyłam/em …………………………………………………..w …………………………………
(typ szkoły)

( miejscowość)

……………………………………….
(czytelny podpis)

Do wniosku należy załączyć:
 3 fotografie (podpisane czytelnie)
 świadectwo ukończenia szkoły niższego stopnia (oryginał)

Informacja dla kandydatów na uczniów/uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy
Zgodnie art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 04.05.2016 r. L
119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych kandydata na ucznia/ucznia jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Brodnicy, ul. Mazurska 28, 87-300 Brodnica, tel. 56 498 - 24 - 66/7, e-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych - e-mail: iodckziu@pcobrodnica.pl lub na adres korespondencyjny Administratora,
podany w punkcie 1, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3. Przetwarzanie odbywa się w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku przyjęcia ucznia do szkoły - w celu realizacji
obowiązku nauki, zadań oświatowych, zapewnienia bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole, umożliwienia uczniowi
korzystania z pełnej oferty szkoły - na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze - ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe,
b) w uzasadnionych przypadkach - art. 9 ust. 2 lit. g RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z
ważnym interesem publicznym jakim jest zapewnienie odpowiedniej opieki uczniom, w związku z ustawą z dnia 14
grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe,
c) art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z art. 108a powyższej ustawy (monitoring wizyjny),
d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolna zgoda osoby, w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. publikacja
wizerunku, publikacja informacji o osiągnięciach).
4. Dane osobowe kandydata oraz ucznia mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z
przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające) - PCO w Brodnicy, firma
VULCAN, która udostępnia i obsługuje nasze systemy informatyczne.
W przypadku przesłania dokumentów w formie elektronicznej - odbiorcą jest serwer pocztowy nazwa.pl
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu:
a) w przypadku przyjęcia do szkoły - do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do szkoły, a następnie
archiwizowane,
b) w przypadku nieprzyjęcia do szkoły – przez okres jednego roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została
wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają
Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych
osobowych.
8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale konieczny w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania
danych, wynikających z ustawy Prawo oświatowe, będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz podjęcia
nauki w naszej szkole.
9. Podanie danych w celu skorzystania z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru (w tym
dołączenie stosownych dokumentów), potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów w rekrutacji jest dobrowolne, ale
konieczne, aby móc korzystać z pierwszeństwa przyjęcia. W przypadku niepodania powyższych
informacji, kryterium
dodatkowe nie będzie punktowane w związku z brakiem jego wykazania.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i nie ma
wpływu na wyniki rekrutacji. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez zgłoszenie odpowiedniego oświadczenia do
Administratora (dane kontaktowe podane w punkcie 1.).
Potwierdzam zapoznanie się z powyższym tekstem i zrozumienie przysługujących mi praw.

……………………......................
(podpis kandydata)

……………………......................
( podpis opiekuna prawnego / rodzica)

Brodnica, dnia ______________ r.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Ja, niżej podpisany/-a ____________________________, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z
dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm., dalej „Ustawa”) niniejszym udzielam zezwolenia na nieodpłatne
wykorzystanie i rozpowszechnianie przez
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy („Szkoła”)
mojego wizerunku utrwalonego w formie elektronicznej i papierowej (zdjęcia/filmy), które zostały wykonane na potrzeby promocji CKZiU
w Brodnicy.
Na podstawie niniejszego zezwolenia Szkoła może nieodpłatnie wykorzystywać, zwielokrotniać, utrwalać oraz rozpowszechniać materiały
w formie elektronicznej i papierowej (zdjęcia/filmy) wraz z imieniem i nazwiskiem w szczególności za pośrednictwem wszelkich środków
masowego przekazu, włączając w to sieć Internet:
 stronie internetowej placówki: www.ckziubrodnica.pl,*
 w serwisie www.facebook.com/ckziubrodnica*
* Proszę wstawić znak "X", jeśli wyraża Pani/Pan zgodę
Wizerunek ucznia nie będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla ucznia lub naruszać w inny sposób jego dóbr osobistych.
Nadto:
 oświadczam, że wykorzystanie wskazanych powyżej fotografii nie naruszy praw osób trzecich;



zostałem/łam poinformowany o dobrowolności niniejszego zezwolenia oraz o skutkach jego wyrażenia stosowanie do treści art. 81
ust. 1 Ustawy,



przyjmuję do wiadomości, iż niniejsze zezwolenie – rodzące skutki, o których mowa w art. 81 ust. 1 Ustawy - może zostać w
każdej chwili cofnięta bez ponoszenia kosztów (oświadczenie takie należy przesłać np. drogą mailową lub złożyć osobiście lub
przesłać na adres CKZiU w Brodnicy).



Niniejsze upoważnienie obejmuje cały świat, bez ograniczenia w zakresie ilości egzemplarzy, nośników jego użycia oraz zakresu
czasowego.

...........................................................................................
Data, podpis osoby udzielającej zgody - Rodzic/Opiekun/pełnoletni uczeń

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Administratorem danych (w rozumieniu przepisów rozporządzenia 2016/679 – „RODO”) jest
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.
Kontakt z Administratorem - ul. Mazurska 28 , 87-300 Brodnica, tel. 56 498 - 24 - 66/7, e-mail: sekretariat@ckziubrodnica.pl
Kontakt z inspektorem ochrony danych - e-mail: iodckziu@pcobrodnica.pl lub na adres korespondencyjny Administratora,
podany w punkcie 2, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji licencji na wykorzystanie wizerunku w oparciu o zgodę/zezwolenie (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane nie będą udostępniane (tj. innemu niezależnemu administratorowi danych), chyba, że będzie to niezbędne do wykonania w/w
licencji lub wynikać to będzie z przepisów prawa. Administrator może powierzyć Twoje dane (tj. podmiot działającym w jego
imieniu) np. dostawcom usług informatycznych.
W przypadku www.facebook.com/ckziubrodnica dane będą udostępniane do europejskiej spółki Facebook Ireland Limited, która na
podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską dokonuje transferu danych do USA
("Zasady dotyczące danych", https://www.facebook.com/about/privacy dostęp z 12.03.2021 r.).
Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez zgłoszenie do
Administratora (dane kontaktowe - pkt. 2).
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych jest dobrowolne.

