Nr……………………………………………
Poznań, dnia ………………………….

Fotografia

DO DYREKCJI
Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego
„KOSSAKA”

PODANIE
Proszę o przyjęcie mnie do Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego „KOSSAKA”
o profilu językowo – geograficznym z rozszerzonym językiem angielskim
1. Nazwisko i imię (imiona) ……………………………………………………………………………………………………….
2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………………………...
3. Imiona rodziców …………………………….………..…. i ………………………………………………………..……………...
4. Adres zameldowania: kod pocztowy ……..-…………….miejscowość...................................................................
ulica…………………………………….. nr domu ………nr mieszkania ………. woj……………………………………
5. Adres zamieszkania (korespondencji)…………………………………..…………………………………………………
nr tel.



6.Narodowość…………………………………………………obywatelstwo………………….………………………………….
7. Seria i nr dowodu osobistego………………………………… PESEL……………………………………………….…
8. Ukończyłem/ am/ szkołę ………………………………………………………………………………………………………
w…………………………………………. woj …………………………………………w roku …………………………………..
9. Deklarowany język ……………………………………………………………………………………………………………...….
10. Adres mailowy ……………………………………………………………………………………………………………………...

RODZICE
1. Ojciec: nazwisko i imię ………………………………………………………………nr tel.: ……………………………….
adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………
2. Matka: nazwisko i imię ……………………………………………………………...nr tel.: ………………………………..
adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………
W przypadku rezygnacji ze szkoły zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Szkoły o rezygnacji z dalszej nauki.
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez Prywatne Liceum
Ogólnokształcące „Kossaka” w Poznaniu w zakresie związanym z kształceniem w placówce oświatowej.

___________________________________
(data i czytelny podpis matki/opiekuna prawnego)

______________________________________
(data i czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym
z siedzibą przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 213/215, 61-485 Poznań
Zgodnie z art. 13 pkt 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
zwanego RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2019.0.1781) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prywatne Liceum Ogólnokształcące z siedzibą
przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 213/215, 61-485 Poznań, adres e-mail: biuro@kossaka.pl, kontakt
telefoniczny: +48 61 877 18 08.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności:
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy;
c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze;
d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
3. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować,
w sytuacji każdej niejasności dotyczącej przetwarzania danych osobowych (adres e-mail:
iod@zabezpieczenie-danych.pl).
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności
instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym
do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących
Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący
usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc Administratorowi w dochodzeniu
należnych roszczeń.
6. Posiadają Państwo prawo do:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
7. Nie posiadają Państwo prawa do:
• usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
• przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane
do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres 5 lat od momentu
udzielenia zgody na ich przetwarzanie. W sytuacji zawarcia umowy dane będą przechowywane
przez cały okres realizacji umowy oraz czas niezbędny do jej rozliczenia i zarchiwizowania.
Przepisy powszechnie obowiązującego prawa mogą wydłużyć te okresy.
11. Jeżeli Państwo uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można
wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).

