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  Chrzanów, dnia ........................................... 
     

 

 

        

 

       Dyrektor 

       Zespołu Szkół Technicznych „FABLOK”  

       w Chrzanowie 

  

                                                                                 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2021/2022 na semestr ............................. 

II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 

 

JĘZYK OBCY DO WYBORU: 

 język angielski 

 język niemiecki 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do podania: 

 Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla 

 2 zdjęcia 

 
 
         ........................................................................... 
                            (podpis kandydata) 

 



Klauzula informacyjna - rekrutacja 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.                    

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest: 

Zespół Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie, 

ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, telefon: 32 623 26 09 

 

2. Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez                   

e-mail baranowskaodo@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych lub danych dziecka. 

 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów 

wykonawczych. 

 

5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,                                               

a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). 

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani,                                

iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

8. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, 

zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli 

jest to niezbędne do zobowiązań nałożonych na ośrodek przez przepisy prawa. 

 

9. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji oraz profilowaniu. 

 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe 

natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana 

obowiązkowych danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji. 

 

 

 

 

 

 

 


