PODANIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Liceum Ogólnokształcące
im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi
ul. Pocztowa 8a, 89-500 Tuchola; tel. 52 3363850, e-mail: sekretariat@nowodworek.pl
UWAGA! PODANIE NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE - PISMEM DRUKOWANYM

DANE OSOBOWE NIEZBĘDNE DO REKRUTACJI
(należy wypełnić wszystkie pola)
Nazwisko
Imię / imiona
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania

(ulica, nr domu/
nr mieszkania)
(miejscowość)

(kod pocztowy, poczta)
(województwo)

Nazwa szkoły,
do której uczęszczał kandydat
PESEL
DANE DODATKOWE
Wybrana klasa
na rok szkolny 2020 /2021
Przedmiot wskazany przez
kandydata (*proszę zaznaczyć X)
Zgodnie z kryteriami przyjmowania uczniów
do 4 – letniego Liceum Ogólnokształcącego
im. B. Nowodworskiego w Tucholi

□ dziennikarsko - medialna
□ politechniczna
język obcy*
(wybierz jeden z …)

przedmiot*
(wybierz jeden z ...)

□ społeczno - prawna
□ medyczno - przyrodnicza

□ język angielski

□ język niemiecki

□ biologia

□ chemia

□ fizyka

□ geografia

□ historia
DANE MATKI (OPIEKUNA PRAWNEGO)
Nazwisko i imię
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
DANE OJCA (OPIEKUNA PRAWNEGO)
Nazwisko i imię
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy

ZAŁĄCZNIKI DO PODANIA
(wypełnia sekretariat)
2 zdjęcia (podpisane na odwrocie)

□ TAK

□ NIE

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

□ ORYGINAŁ

□ KOPIA

Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

□ ORYGINAŁ

□ KOPIA

Karta zdrowia

□ TAK

□ NIE

Orzeczenie o niepełnosprawności

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

(jeśli posiada)

Opinia/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej
(jeśli posiada)

Inne
Zgoda na przetwarzanie danych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego
w Tucholi danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych osobowych wpisanych w podaniu, w celu
rekrutacji oraz obowiązku nauczania. Zgodę wyrażam dobrowolnie.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Tucholi przy
ul. Pocztowej 8a.
 inspektorem ochrony danych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego
w Tucholi jest Pan Tomasz Jutrowski , kontakt pod adresem e-mail inspektor.rodo@wp.pl lub telefonicznie
pod numer tel. 500438300
 dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu promocji osiągnięć dziecka
i organizowanych wydarzeń w mediach społecznościowych , kronice szkolnej, biuletynie, szkolnym tablo,
stronie internetowej szkoły, gazetkach ściennych, materiałach promocyjnych szkoły oraz prasie na podstawie
art. 6 ust 1 pkt a.
 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą uczniowie, pracownicy i goście naszej szkoły oraz
użytkownicy w/w mediów.
 dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia
przetwarzania,
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;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.;
 podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest dobrowolne; jednak konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie lub/i prezentowania Pani/Pana dziecka,
osiągnieć związanych z w/w wydarzeniem w mediach społecznościowych, stronie internetowej
i gazetkach ściennych w naszej szkole.
 dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

Data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Czytelny podpis kandydata

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

……………………………………….

UWAGA!!!
W przypadku nieprzyjęcia do szkoły/ niepotwierdzenia woli przez kandydata - podanie, kopie dokumentów oraz zdjęcia, które
nie zostaną odebrane do dnia 30 września br. zostaną zniszczone.

