
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego 
w Kozienicach, ul. Warszawska 25, 26-900 Kozienice 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DO I LO W ROKU SZKOLNYM …….…………………………...  
 

Nazwisko:   ....……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Imiona:       1.   ………………….…………..………………….…….        2. .………………………………………………………… 
  
Data urodzenia:  ……………………..….…………………  Miejsce urodzenia:  ……………………………………………. 

 
 
 

 
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych: .…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr tel.: matka/opiekun ………………………………....................  ojciec /opiekun …………………………..……… 

E-mail: matka/opiekun …………………………………………..…………………………………………………………………….  

E-mail: ojciec/opiekun …..……………………………………………………………………………………………………………..  

E-mail: uczeń …………….…………………………………………………....………………..  nr tel.: …………………………… 

Nazwa ukończonej szkoły: ……………….…………………………………………………………………………………………… 

 
wybieram klasę: ……………… z rozszerzonym programem nauczania: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

pierwszy j. obcy: j. angielski 

podkreśl wybrany drugi j. obcy:   j. niemiecki,   j. włoski 

 
w przypadku osób niebędących obywatelami polskimi: 

nazwa, numer, seria dokumentu: ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Załączam: 
1. Dwa zdjęcia podpisane ołówkiem 
2. Świadectwo ukończenia szkoły 
3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 
4. Kartę zdrowia 
5. Inne dokumenty np. opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

 
 

 
…………………………………..………………….......................................................... 

                                                                                                   podpisy rodziców/ opiekunów prawnych 

PESEL            



I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego 
w Kozienicach, ul. Warszawska 25, 26-900 Kozienice 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - REKRUTACJA  

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016 r.) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 

przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem danych osobowych kandydata oraz rodziców/opiekunów prawnych składających 

wniosek o przyjęcie do szkoły jest I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w 

Kozienicach. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: elewikowska.iod@gmail.com 

3. Dane osobowe kandydata oraz rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu 

przeprowadzenia rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy szkoły lub inne osoby działające z 

upoważnienia szkoły, do których zadań należy rekrutacja uczniów.  

5. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców/opiekunów prawnych, zgromadzone w celach 

postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane przez okres: 

1) uczęszczania do danej szkoły ponadpodstawowej – w przypadku kandydatów przyjętych; 

2) jednego roku – w przypadku kandydatów nieprzyjętych. 

6. Dane dotyczące wizerunku kandydata/ucznia mogą być przetwarzane w celu promocji szkoły.  

7. Zarówno kandydat jak i rodzic/opiekun prawny posiada prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Zarówno kandydat jak i rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych – 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna iż przetwarzanie jego 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016r. 

9. Podanie przez kandydata i jego rodziców/opiekunów prawnych danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie w procesie 

rekrutacji. 

10. Dane osobowe kandydata oraz rodziców/opiekunów prawnych nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

11. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 

RODO.  

 

                                                                                            Przyjęłam/przyjąłem do wiadomości: 

……………………………………………………………………………… 

  (podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

 


