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Imię i nazwisko __________________ 

       Sosnowiec, dnia____________ 

 

Dyrekcja 

Pierwszego Akademickiego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego 

w Sosnowcu 

 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Pierwszego Akademickiego Niepublicznego Liceum 
Ogólnokształcącego w Sosnowcu w roku szkolnym 2019/2020 
 

 

________________________       _____________________ 

podpis rodziców (opiekunów)       podpis kandydata 

 

 

Dane osobowe kandydata/tki: 

1. Imię i nazwisko _______________________________________________ 

2. Data urodzenia _______________________________________________ 

3. Miejsce urodzenia _____________________________________________ 

4. Dokładny adres zamieszkania ____________________________________ 

______________________________________________________________ 

5. Imię i nazwisko ojca (opiekuna) ________________________telefon ____________ 

6. Imię i nazwisko matki (opiekunki) ________________________telefon____________ 

7. Nazwa ukończonej szkoły podstawowej _______________________________________ 
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Dodatkowe informacje o kandydacie: 
 

1. Języki obce        Stopień zaawansowania 

    język angielski       ______________________ 

    język niemiecki       ______________________ 

 

    wstępna deklaracja języka zdawanego na egzaminie maturalnym: 

    język  ______________________ poziom ______________________ 

2. Szczególne osiągnięcia (konkursy, olimpiady, zawody sportowe): 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

3. Zainteresowania szkolne i ogólne: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4. Oczekiwania wobec szkoły: 

    Jakie są Państwa oczekiwania wobec naszej szkoły ponadgimnazjalnej ? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

         ________________ 

             podpis kandydata 
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Oświadczenie rodzica 

 
 
Moje dziecko znajduje się pod opieką poradni specjalistycznej  

 
tak-jakiej?    nie 

 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
                                                                                                
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Rozporządzenie) informuję, iż: 

1. współadministratorami Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci (dane osobowe) są Zespół Szkół 
Prywatnych „Twoja Przyszłość” i Akademicki Zespół Szkół Prywatnych z siedzibą przy ul. Zegadłowicza 1 w 
Sosnowcu (Szkoła); każda ze Szkół reprezentowana jest przez Dyrektora Szkoły; 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Prywatnych „Twoja Przyszłość” i Akademickim Zespole Szkół 
Prywatnych jest Pan Robert Górniak; dane do kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych: rodo@psp5.pl; 

3. dane osobowe zawarte w kwestionariuszu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia - w celu 
wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, której stroną Państwo jesteście lub będziecie 
(nabór do Szkoły) 

4. na etapie rekrutacji do Szkoły dane osobowe nie będą przekazywane zewnętrznym podmiotom przetwarzającym; 

5. dane osobowe zebrane na potrzeby rekrutacji będą przechowywane: 

a) w przypadku przyjęcia ucznia do Szkoły: do zakończenia nauki Państwa dziecka w Szkole; 

b) w przypadku nieprzyjęcia ucznia do Szkoły: do końca roku szkolnego, na który obowiązywał 
kwestionariusz rekrutacyjny; 

6. posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo wniesienia sprzeciwu; 

7. macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r; 

8. podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem umownym. Konsekwencją niepodania tych danych 
będzie odrzucenie kandydatury ucznia w procesie rekrutacji; 

9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub 
wybrane zajęcia sportowe.  

 


