
………………………………. 
(miejscowość, data) 

 

Wniosek o przyjęcie ucznia do internatu 
(wypełnić drukowanymi literami) 

 
Proszę o przyznanie miejsca w internacie mojemu synowi/córce (niepotrzebne skreślić): 

 

od dnia: …………………………………………………………………. 

 

Dane kandydata  

                    
 nazwisko 

 

                    
imiona 

  

           
pesel 

 
data i miejsce urodzenia  

 
klasa, zawód  

 

Adres zamieszkania 

miejscowość   

ulica, numer domu  

kod pocztowy, poczta  

gmina  

powiat  

telefon   

 
Dane personalne opiekunów prawnych 

prawnego opiekuna prawnej opiekunki 

imię i nazwisko  imię i nazwisko  

stopień pokrewieństwa  stopień pokrewieństwa  

adres zamieszkania 
 

 
adres zamieszkania 

 

telefon  telefon  

e-mail  e-mail  

 

W przypadku jakichkolwiek zmian prawny opiekun jest zobowiązany do ich uaktualnienia                            

u kierownika internatu. 

 

Oświadczenie kandydata/kandydatki i rodziców (prawnych opiekunów) 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem internatu i zobowiązuję się do przestrzegania 

jego zapisów. 

 

…………………………………..         …..…….…………………………………. 
                podpis kandydata/ki                          podpis rodzica (prawnego opiekuna)  



Wyrażam zgodę (w okresie zakwaterowania w internacie) na zbieranie, przetwarzanie                         

i wykorzystywanie przez internat Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach: 

1. danych osobowych mojego dziecka i moich, jako rodzica (opiekuna prawnego), 

2. wizerunku mojego dziecka i osiągnięć w materiałach publikowanych lub 

autoryzowanych przez internat i szkołę w biuletynach, prasie lokalnej, materiałach 

informacyjnych, na tablicach szkolnych, na stronie internetowej szkoły i organu 

prowadzącego oraz w mediach społecznościowych szkoły i organu prowadzącego. 

 

…………………………………..         …..…….…………………………………. 
                podpis kandydata/ki                          podpis rodzica (prawnego opiekuna)  

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) 

zostałam(em) poinformowana (y) i przyjmuję do wiadomości, iż:  

1. Administratorem danych osobowych jest  Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach. 

2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach jest 

Małgorzata Czartoryska, adres e-mail iod.mc@uslugirodo.eu. 

3. Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez 

administratora przez okres rekrutacji oraz uczęszczania dziecka do internatu, a po tym 

terminie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie 

stosownych przepisów prawa. 

5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli 

uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa. 

8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do 

uczęszczania dziecka do internatu. 

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
 

 

…………………………………..         …..…….…………………………………. 
                podpis kandydata/ki                          podpis rodzica (prawnego opiekuna)  

___________________________________________________________________________ 

 

Opinia kierownika internatu……………………………………………………………………..  

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

 

Decyzja dyrektora szkoły ………………………………….……………………………………  

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

 

mailto:iod.mc@uslugirodo.eu

