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

................................................................                                                

                   
imię i nazwisko kandydata 

 

 

       Dyrektor 
 

Powiatowego Centrum Edukacyjnego 
  
                                                                                 w Chrzanowie                                                                                          

 

 

  
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2020/2021  na semestr .......................................... 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 

 
 Wybieram język obcy: 
 

 język angielski 

 język niemiecki 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 
 

NAZWISKO  

IMIĘ (IMIONA)  

DATA I MIEJSCE URODZENIA  

PESEL            

ADRES ZAMIESZKANIA 

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, 
numer domu) 

 

 

TELEFON KONTAKTOWY   

IMIONA RODZICÓW  

 
 
 
 

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

 
 
 
Załączniki: 
 
1. Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla. 

2. 2 zdjęcia 

 

 



 
Załącznik Nr 4 

do podania o przyjęcie do szkoły 

Klauzula informacyjna 

 

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  Powiatowe Centrum Edukacyjne ul. Fabryczna 27,  32-500 Chrzanów telefon:    

32 623 29 09 

2) Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pan Artur Baranowski, z którym można skontaktować się 

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

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie 

ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, 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 dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani,                            

iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

 Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, 

 Kuratorium Oświaty, 

  Centralna Komisja Egzaminacyjna, 

 dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Szkoły, 

 operatorzy pocztowi i kurierzy, 

 banki w zakresie realizacji płatności, 

 podmioty świadczące na rzecz Szkoły usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Szkołę przez 

przepisy prawa, 

 organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesowi 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  

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

fakultatywnych jest dobrowolne.  

 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie mojego wizerunku   

 

………………………………………………………………………………………........................................................................ 
(imię i nazwisko słuchacza) 

przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, w celu: 

 podejmowania działań edukacyjnych szkoły (nauczania),  

 prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły, w szczególności poprzez 

zamieszczanie informacji, zdjęć lub filmików na stronie internetowej oraz innych profilach internetowych 

zarządzanych przez szkołę oraz w mediach (prasa, serwisy internetowe), 

 wydawania wszelkiego rodzaju publikacji przygotowanych przez szkołę, 

 realizacji przez szkołę innych działań oświatowych, kulturalnych, sportowych czy też edukacyjnych. 

  

 Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie moich danych osobowych  

 

....................…………………………………………………………………………........................................................................ 
(imię i nazwisko słuchacza) 

obejmujących w szczególności informacje o: szczególnych osiągnięciach uzyskanych podczas  edukacji, egzaminów,  

konkursów, czy też olimpiad,  miejscowości z której pochodzi oraz przynależności do danej klasy, a także prac wykonanych 

podczas uczestnictwa w zajęciach edukacyjno – wychowawczych. 

Oświadczenie moje ważne jest na cały cykl mojego kształcenia w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie. 

 

 

..................................................................................... 
                                                                                                                 (data i czytelny podpis słuchacza) 

 

mailto:baranowskiodo@gmail.com

