PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
TECHNIKUM STM

I.

DANE OSOBOWE

DANE OSOBOWE UCZNIA
Imię (imiona)

Nazwisko
Data urodzenia

Numer PESEL

Miejsce urodzenia
Dane adresowe

Telefon
kontaktowy
Adres e-mail

DANE OSOBOWE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
DANE
Imię i nazwisko

Ojciec (prawny opiekun)

Matka (prawny opiekun)

PESEL
Adres do
korespondencji
Telefon
kontaktowy
Adres e-mail
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II.

OŚWIADCZENIE UCZNIA

Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2022/2023 do klasy pierwszej Technikum STM
w Częstochowie na kształcenie w zawodzie ………………………………………………………………………. .

Proszę zaznaczyć swój wybór:
 Technik informatyk
 Cyberbezpieczeństwo
 E-sport
 Technik logistyk
 Technik spedytor
 Technik reklamy

III.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Stwierdzamy, że znana jest nam decyzja naszego dziecka o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej/
ponadpodstawowej. Zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi w podaniu.

..…………………………………..

…………….…..………………………………..

Miejscowość, data

czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów

IV.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W trosce o zachowanie Pana/i prawa do prywatności jak i spełnienia wymogów przewidzianych przepisami
prawa poniżej zamieszczamy informacje na temat sposobu w jaki przekazane przez Pana/nią dane są
gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane.
Współadministratorami danych osobowych są:
1.

Technikum STM w Częstochowie, ul. Nadrzeczna 7
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Dane osobowe będą przetwarzane:
W celach realizacji usług na podstawie ustawy o systemie oświaty, Ustawy Prawo oświatowe oraz zawartej
umowy dane będą przetrzymywane przez 7 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie zawarcia
umowy.
W celach realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innej działalności statutowej oraz dla
celów archiwalnych w oparciu o ustawy o systemie oświaty oraz prawo oświatowe dane będą przetwarzane 50
lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie zawarcia umowy.
W celach uzyskiwania dotacji oświatowych na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dane będą
przetwarzane przez 7 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie zawarcia umowy.
W celach marketingowych na podstawie wyrażonej zgody przez 7 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego
po dacie zawarcia umowy.
Podane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie
Współadministratorów, w szczególności dostawcom usług.
Podmiotowi danych osobowych przysługuje:
• prawo dostępu do treści swoich danych i sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• prawo do przenoszenia danych
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że
przetwarzanie jego danych osobowych, narusza przepisy obowiązującego prawa.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Podanie danych w pozostałych celach jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy.
Konsekwencją domowy podania danych lub podanie nieprawidłowych danych, będzie brak możliwości realizacji
usług.
Podane dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez analizę danych w zakresie płci, daty
rozpoczęcia i ukończenia nauki, miejsca zamieszkania oraz wskazania preferowanych kierunków kształcenia,
konsekwencją takiego przetwarzania będzie przedstawienie dedykowanej ofert edukacyjnej.





Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratorów danych osobowych
w celach marketingowych i reklamowych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Wyrażam zgodę na kontakt ze mną ze strony administratorów danych osobowych, z użyciem
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie
z art. 172 par. 1. Prawa telekomunikacyjnego.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie przeze mnie od administratorów danych osobowych informacji
handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

..…………………………………..

…………….…..………………………………..

Miejscowość, data

czytelny podpis ucznia
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Jako rodzic/prawny opiekun ucznia wyrażam zgodę na przetworzenie danych mojego dziecka zgodnie
z deklaracjami zaznaczonymi powyżej.

..…………………………………..

…………….…..………………………………..

Miejscowość, data

czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów

..…………………………………..

…………….…..………………………………..

Miejscowość, data

podpis pracownika szkoły przyjmującego podanie

V.

1.
2.
3.
4.
5.

ZAŁĄCZNIKI

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
Zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmoklasisty
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie
2 fotografie
Orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej*
(*dokument wymagany w przypadku wystąpienia potrzeby kształcenia specjalnego, bądź w przypadku
wystąpienia obniżonych wymagań edukacyjnych)

………………………………………………………
czytelny podpis ucznia
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