
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II 
STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ST. STASZICA 

W GĄBINIE 
 

 

Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2022 / 2023 do klasy pierwszej Branżowej Szkoły 

II Stopnia w zawodzie: (proszę zaznaczyć jeden wybór) 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 

Technik pojazdów samochodowych 

Ukończona szkoła i rok ukończenia: 

           Branżowa Szkoła I Stopnia …………………….. 

           Zasadnicza Szkoła Zawodowa …………………. 

 

Uzyskałem/am / Nie uzyskałem/am (niepotrzebne skreślić) dyplom potwierdzający kwalifikację 

w zawodzie ……………………………………………………………………. lub świadectwo 

z kwalifikacji …………………………….. . 

(symbol kwalifikacji) 

       

Wybór języka obcego: 

       

          Język angielski 

 

          Język niemiecki 
 

          Język rosyjski 

….……………………………. 
 Data i podpis kandydata lub opiekuna 

 

 

 

DANE OSOBOWE KANDYDATA NIEZBĘDNE DO REKRUTACJI 

NAZWISKO I IMIONA 
 

MIEJSCE URODZENIA 
 

DATA URODZENIA 
 

PESEL            -------------------------------------- 

ADRES ZAMIESZKANIA 
KOD 

POCZTOWY 
  _ _ - _ _ _  POCZTA 

 

 
MIEJSCOWOŚĆ -numer domu 

ULICA /numer/ numer mieszkania 

 

 

NUMER TELEFONU KANDYDATA 
 



I. Zgody: 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być wycofane w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Wyrażam zgodę/  nie wyrażam  zgody  na przetwarzanie  danych osobowych w celu  postępowania  

rekrutacyjnego  i dokumentacji szkolnej. 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu upowszechniania jakości 

pracy szkoły i prezentacji osiągnięć uczniów. 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka w publikacjach internetowych, 

papierowych związanych z życiem, promocją szkoły i osiągnięciami ucznia.  

 

………………………………………                        ………………………….…………….. 

            miejscowość/ data                                                                    czytelny podpis kandydata lub opiekuna 

 

II. Klauzula informacyjna: 

1. Administratorem danych jest dyrektor Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie. 

2. Celem zbierania danych jest prowadzenie dokumentacji ucznia. 

3. Podstawą  przetwarzania  danych  jest  art.6  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  UE  

2016/679    z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych, prawo cofnięcia zgody w każdym momencie. 

5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i ich podanie jest obowiązkowe. W przypadku nie podania 

danych nie będzie możliwe przyjęcie kandydata do szkoły 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki w szkole, a następnie w celach archiwalnych 

zgodnie z przepisami. 

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej we 

wniosku o przyjęcia do szkoły. 

  

…………………………………                     ………………………………….…………….. 

           miejscowość/ data                                                       czytelny podpis kandydata lub opiekuna 

 

 

 


