Krotoszyn, dnia .................................

Podanie
o przyjęcie do Szkoły Policealnej nr 2 w Krotoszynie
na rok szkolny 2022/2023
w zawodzie: .................................................*
1. Dane osobowe:
NAZWISKO

IMIĘ PIERWSZE

IMIĘ DRUGIE

NAZWISKO PANIEŃSKIE DLA MĘŻATEK

2. Data i miejsce urodzenia:

DD/MM/RRRR
rtDD/MM/RRRR
MM/RRRR
dddd
PESEL
(wpisać
czytelnie)

3. Imiona rodziców:
IMIĘ OJCA

IMIĘ MATKI

4. Adres zamieszkania:
MIEJSCOWOŚĆ

WOJEWÓDZTWO

ULICA
KOD

NR DOM.**
NR DOM.

NR MIESZ.

POCZTA

5. Dane kontaktowe:
0

0

TEL. STACJONARNY

TEL. KOMÓRKOWY

E-MAIL

6. Adres do korespondencji (jeśli jest inny od adresu zamieszkania):

MIEJSCOWOŚĆ

WOJEWÓDZTWO

ULICA
KOD

NR DOM.**
NR DOM.
POCZTA

NR MIESZ.

7. Pracuję zawodowo:
TAK

NIE

8. Ukończyłem/am szkołę średnią:
PEŁNA NAZWA SZKOŁY
MIEJSCOWOŚĆ
TYP SZKOŁY

Krotoszyn, dn. ....................

WOJEWÓDZTWO

ROK

PROFIL**

….……………..……………………
(podpis kandydata)

Załączniki
• Świadectwo potwierdzające ukończenia szkoły średniej w oryginale,
• Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w zawodzie
• Dowód osobisty do wglądu celem potwierdzenia danych osobowych
• 3 podpisane fotografie.
Proponowane kierunki kształcenia: (* proszę wpisać wybrany zawód w nagłówku podania)
• technik usług kosmetycznych (2 lata),
• technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku).
Administratorem danych osobowych jest Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 W Krotoszynie, a
przetwarzane one będą w celu rekrutacji do placówki oraz w przypadku przyjęcia do realizacji zadań
oświatowych w związku z prawnym obowiązkiem ciążącym na administratorze wynikających z przepisów
ustawy Prawo Oświatowe. Dane o stanie zdrowia przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa
warunków edukacji na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO. Kontakt do inspektora ochrony danych
biuro@msvs.com.pl. Dane mogą być udostępniane organowi prowadzącemu oraz podmiotom, którym placówka
powierza realizację zdań. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO.
Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udziału
w rekrutacji. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o Archiwach Państwowych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane po za Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie będą podlegały
automatycznemu profilowaniu.

