……………………………………………….. …………
Data złożenia (wypełnia pracownik Internatu)

............................................................................................
Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE
dotyczące kontynuowania pobytu w Internacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2
im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, w roku szkolnym 2021/2022
1. …………………………………………………………………………………………………
Imię/imiona i nazwisko kandydata

2. PESEL
3. W roku szkolnym 2021/2022 uczeń Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów
Zasławskich w Ostrołęce, uczęszczający do klasy………………….....………. , będzie mieszkać w
Internacie przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce w
okresie od ……………........................................... do ………………………..……………………....
…………………………………..………........................................
(Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)

Decyzja Kierownika Internatu Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. im. 5 Pułku Ułanów
Zasławskich w Ostrołęce na wniosek Komisji Rekrutacyjnej do Internatu:
(Wypełnia członek Komisji Rekrutacyjnej do Internatu)

Komisja Rekrutacyjna do Internatu zaopiniowała
pozytywnie
wychowanka/ę:
Komisja Rekrutacyjna do Internatu
przyjęcie
wnioskuje o:
Uzasadnienie: (w przypadku negatywnej opinii)

Data i podpis członka Komisji Rekrutacyjnej do Internatu

negatywnie
nieprzyjęcie

Przyznaję / nie przyznaję miejsce/a w Internacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku
Ułanów Zasławskich w Ostrołęce na rok szkolny 2021/2022
………………………………………………………..
Data, pieczęć i podpis Kierownika Internatu

Jeśli jakiekolwiek dane (np. adres zamieszkania, telefony kontaktowe, dane dotyczące władzy
rodzicielskiej itp.) zawarte we wniosku o przyjęcie do Internatu złożonym w roku poprzednim
uległy zmianie, należy je zaktualizować poniżej.
AKTUALIZACJA DANYCH:
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
……………………………........................................
(Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1,(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) dalej RODO informujemy, iż:
1. Administratorem podanych danych osobowych w Internacie jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów
Zasławskich w Ostrołęce, ul. Czwartaków 4, 07-410 Ostrołęka.
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Internacie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lo1.ostroleka.pl.
3. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz w sprawie korzystania z przysługujących Państwu uprawnień związanych z przetwarzaniem danych.
4. Dane osobowe Pani/Pana/Dziecka będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Internatu oraz w
celu realizacji statutowych zadań Szkoły i Internatu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia
2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996)
5. Odbiorcami Pani/Pana/Dziecka danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO w celu realizacji obowiązków
służbowych oraz wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przechowywane czasie określonym przepisami prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody).
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Pani/Pana/Dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obowiązkowe ze względu na obowiązujące przepisy
prawa, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym. W zakresie
danych kontaktowych podanie danych jest dobrowolne, ale dane te mogą okazać się niezbędne w przypadku potrzeby kontaktu z
Państwem.
Oświadczam, że:
a) zapoznałam/łem się z powyższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
b) wszystkie dane zawarte w oświadczeniu są prawdziwe i jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
……………..………………........................................
(Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
 zawartych w oświadczeniu dotyczącym kontynuowania pobytu w Internacie w roku szkolnym 2021/2022 (imię i nazwisko
dziecka i rodziców/opiekunów prawnych, szkoła i klasa, do której dziecko uczęszcza, PESEL dziecka, telefony kontaktowe
dziecka i rodziców/opiekunów prawnych),
 występujących już w dokumentacji Internatu, na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, dla celów wewnętrznych Internatu
oraz w okresie przechowywania w Internacie.

………………………………........................................
(Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)

