Świdnica, dnia …………………………..

Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kasprowicza w Świdnicy

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
I. Dane osobowe kandydata do szkoły:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………..................
Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………
PESEL (jeżeli został nadany)……………………………………………………………………………………….
Nazwa dokumentu tożsamości, seria i numer………………………………………………………………………
Adres pobytu ……………………………………………………………………………………………………….
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów…………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy rodziców/opiekunów…………………………………………………………………………..
Dodatkowy kontakt do ucznia (e-mail lub telefon)…………………………………………………………………

II. Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka do klasy…………/do oddziału przygotowawczego*
w I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy.
Informuję, że aktualnie dziecko uczęszczało do klasy……………………………………………………………
Oświadczam, że dziecko w szkole uczyło się języka obcego:
a………………………………………
b………………………………………
* niepotrzebne skreślić
………………………………………………………..
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)
Załączniki:
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
dla rodziców, prawnych opiekunów i uczniów
wersja dla cudzoziemców
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Nowe przepisy o przetwarzaniu danych osobowych wymagają klarownego informowania i powiadomienia w jakim celu,
czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją:
KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe – rodziców,
prawnych opiekunów oraz uczniów jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy, reprezentowane
przez Dyrektora szkoły, z siedzibą przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30, 58-100 Świdnica. Z Administratorem można się
kontaktować poprzez e-mail: kasprowicz@kasprowiczanie.com, pod nr tel. (74) 852-25-16, (74) 852-22-92 lub pisemnie na
adres siedziby administratora.
JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH
OSOBOWYCH?
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania
szkoły a także przysługujących Państwu uprawnień, lub pragnęliby Państwo pozyskać kopie swoich danych osobowych lub
skorzystać z innych praw Państwu przysługujących, prosimy o kontakt elektroniczny pod adresem e-mail:
chudzinski@protonmail.com, bądź pisemnie na adres szkoły. Inspektorem ochrony danych osobowych w szkole: Wojciech
Chudziński.
JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zadań określonych przepisami prawa, na
podstawie m.in.:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji zadań ustawowych,
• ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - w celu
realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane
innym odbiorcom z wyjątkiem organów i instytucji uprawnionych na podstawie właściwych przepisów prawa,
• ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących
obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1283),
• inne podstawy prawne: ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz ogół aktów prawnych dotyczących pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
Państwa dane osobowe w postaci numeru telefonu kontaktowego lub adresu e-mailowego przetwarzane będą w celach
utrzymania kontaktu ze szkołą na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, na zasadzie art. 6 lit. a rozporządzenia. Podanie
danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?
Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:
• prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
• prawo do sprostowania oraz aktualizacji swoich danych (art. 16 RODO),
• ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO),
• prawo do wniesienia sprzeciwu – jeżeli jednak szkoła przetwarza Państwa dane na podstawie przepisu prawa to
uprawnienie to nie przysługuje (art. 21 RODO).
Nie przysługują Państwo poniższe uprawnienia:
• prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu – szkoła nie profiluje Państwa ani nie podejmuje decyzji opierającej się na zautomatyzowanym
przetwarzaniu Państwa danych osobowych.
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Rozporządzenie 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, dalej „RODO”).

•
•

prawo do ich przenoszenia danych (art. 20 ust. 3 RODO).
prawo do usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b RODO).

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to taką zgodę można w każdej chwili cofnąć –
wtedy też przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych i ich usunięcia. W szczególności dotyczy to ochrony
wizerunku (zdjęcia, filmy).
KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Państwa dane osobowe mogą być udostępniony m.in.:
• Podmiotom dostarczającym oprogramowanie do prowadzenia dokumentacji szkolnej – Dziennik Elektroniczny
VULCAN;
• Podmiotom świadczącym usługi hostingowe (szkolna strona internetowa http://www.lo3.net.pl);
• Podmiotom realizującym zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
• Podmiotom ubezpieczającym uczniów podczas wycieczek zagranicznych;
• Podmiotom świadczącym usługi brakowania dokumentów i akt archiwalnych;
• Podmiotom świadczącym usługi w zakresie drukowania legitymacji uczniowskich;
• Ministerstwu Cyfryzacji i podmiotom upoważnionym przez MC w celu zapewnienia funkcjonalności mLegitymacji
uczniowskich.
• operatorom pocztowym i kurierskim dostarczającym korespondencję;
• organom władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Państwa dane osobowe (uczniów) będą przechowywane przez cały okres nauki szkole oraz po tym czasie przez okres
wskazany w przepisach szczególnych.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Maja Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu
nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Informacje adresowe:
Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Nr tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. Strona
internetowa PUODO: www.uodo.gov.pl.
CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?
Co do zasady nie przekazujemy Państwa danych poza EOG. Istnieją wyjątki od tej reguły:
•
•

gdy organizowana jest wycieczka lub wyjazd zagraniczny do Państwa spoza EOG;
gdy zamieszczamy zdjęcia z wydarzeń szkolnych, konkursów i innych imprez na portalach społecznościowych, np.
Facebook.

CZY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB
WPŁYWAJĄCY NA PAŃSTWA PRAWA?
Wobec Państwa nie następuje proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Państwa dane osobowe
będą przetwarzane w systemie informatycznym szkoły.

