
PODANIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019 
 

do Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych 

im. Leona Janty-Połczyńskiego w Tucholi 
ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola; tel. 52 3348483, e-mail: zslia@tuchola.pl 

 

DANE OSOBOWE NIEZBĘDNE DO REKRUTACJI 
(należy wypełnić wszystkie pola pismem drukowanym) 

Nazwisko  

Imię/imiona  
Data urodzenia (miesiąc wpisać słownie)  

Miejsce urodzenia  

PESEL 
 

           
(ulica,  nr domu, 
nr mieszkania) 

 
(miejsce zamieszkania, 

gmina)  
(kod pocztowy, poczta, 

gmina)  

                                                         

Adres 
zamieszkania 

                                        
 (województwo)  

Nazwa gimnazjum, 
do którego kandydat 
uczęszczał 

 

DANE DODATKOWE 

Szkoła/zawód, w którym 
kandydat podejmie kształcenie 
w roku szkolnym 2018/2019 

        Technikum nr 2  
 

         Branżowa Szkoła 
         I stopnia  
 

Wybrana klasa na rok szkolny 
2018/2019 

    technik architektury 
krajobrazu, 
-   technik agrobiznesu, 
    technik ekonomista, 
    technik obsługi turystycznej, 
-   technik rolnik. 

     mechanik operator 
pojazdów i maszyn 
rolniczych, 
     młodociany pracownik              
w zawodzie  
............................................ 
               (proszę wpisać zawód) 

DANE MATKI (PRAWNEGO OPIEKUNA) 

Nazwisko i imię   

Adres zamieszkania   

Telefon kontaktowy   

DANE OJCA (PRAWNEGO OPIEKUNA) 

Nazwisko i imię   

Adres zamieszkania   

Telefon kontaktowy   

   



ZAŁĄCZNIKI DO PODANIA 
(wypełnia sekretariat) 

2 zdjęcia (podpisane na odwrocie)            TAK          NIE  

Świadectwo ukończenia gimnazjum            TAK          NIE        ORYGINAŁ       KOPIA 

Zaświadczenie z egzaminu gimnazjalnego            TAK          NIE        ORYGINAŁ       KOPIA 

Karta zdrowia            TAK          NIE       

Orzeczenie o niepełnosprawności 
(jeśli posiada) 

           TAK          NIE 

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej 
(jeśli posiada) 

           TAK          NIE 

Internat            TAK          NIE 

Inne  
 

Zgoda na przetwarzanie danych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/moich danych osobowych podanych 
w podaniu przez Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty-Połczyńskiego w Tucholi, w celu 
rekrutacji oraz realizacji obowiązku nauczania. Zgodę wyrażam dobrowolnie. 
 

Klauzula informacyjna 

Na podstawie 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 informuję, iż: 

− Administratorem danych jest Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty-Połczyńskiego 
w Tucholi, 

− Inspektorem danych osobowych w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty-
Połczyńskiego w Tucholi jest Pan Tomasz Jutrowski, 

− Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzania rekrutacji i realizacji obowiązku nauczania 
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a w/w rozporządzenia, 

− Dane kontaktowe będą przetwarzane wyłącznie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym 
opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach, 

− Pani/Pana i dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki w szkole oraz przechowywane 
w archiwum szkolnym zgodnie z aktualnym stanem prawnym, 

− Dane będą udostępniane tylko podmiotom współpracującym ze szkołą upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa, 

− Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych  oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu , prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, 

− Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r., 

− Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana 
do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykreślenie dziecka  z listy uczniów, 

− W przypadku nieprzyjęcia do szkoły/niepotwierdzenia woli - podanie, kopie dokumentów oraz zdjęcia, 
które nie zostaną odebrane do dnia 31 sierpnia zostaną zniszczone. 

 
 
 

.......................................................................                              ................................................................. 
       (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                                                                  (czytelny podpis ucznia) 


