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         Wniosek o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego w      
                       Liceum im. Stanisława Lema w Kowarach  
                                          NABÓR 2022/2023 

                                             (Wypełnij drukowanymi literami)   
  
Dane osobowe kandydata  

  
 PESEL  Imię  Drugie imię  Nazwisko  

 
   

Data urodzenia  Seria i numer paszportu/dokumentu tożsamości (wypełnienie, gdy brak numeru PESEL)  
    -      -              

  
Adres zamieszkania kandydata  

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

 
Kod  Miejscowość  
    -            

Województwo  Powiat  Gmina  

 
  
Proszę o przyjęcie do klasy z wiodącym językiem*:  

• angielskim  

• niemieckim  
*proszę zaznaczyć wiodący język  

 
 
Oświadczenie w sprawie uczestnictwa w zajęciach*:  
 

• religii  

• etyki  

• wychowania do życia 
w rodzinie  

  
*proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź  
  

TAK    

  

  

NIE  

TAK  NIE  

TAK  NIE  
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Dane rodziców/opiekunów prawnych  

 
 

          Dane matki/                              Dane ojca/  
 

opiekuna prawnego kandydata         opiekuna prawnego kandydata   
Imię  Nazwisko  Imię  Nazwisko  

   
    -                  -            
  
  

          Podpis rodzica/opiekuna prawnego                       Data i podpis kandydata  

 
 
 
 

Informacje dodatkowe  
  

           Nazwa szkoły, którą ukończył kandydat          Miejscowość   

 
  
Warunkiem przyjęcia do szkoły jest aktualna opinia lekarska z brakiem przeciwwskazań do nauki w oddziale 
przygotowania wojskowego. Przyjęcia do szkoły odbywają się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej – nie 
ma naboru elektronicznego - dlatego konieczny jest osobisty kontakt kandydata ze szkołą.   
 

   
 
 

      

      

Województwo   Powiat   Gmina   
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1) Administratorem danych osobowych w związku z rekrutacją jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w 
Kowarach ul. Szkolna 1, 58-530 Kowary. 

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować osobiście w siedzibie Administratora  lub drogą 
mailową na adres:  pod adresem mailowym iod@eventjgora.pl 

3) Podstawą prawną przetwarzania danych są regulacje:  art. 149 i art. 154 ustawy Prawo Oświatowe  w 
związku z  art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego RODO. 

4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu naboru uczniów,  
5) Dane osobowe mogą być udostępnione z podmiotom  osoby świadczącym na rzecz usługi prawne oraz 

innym podmiotom, z którymi Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z je-
go obowiązków powierzył dane osobowe (procesorom). 

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
7) Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo Oświatowe, z którego wynika, 

że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja 
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęsz-
cza do danej publicznej szkoły, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach po-
stępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie 
dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakoń-
czone prawomocnym wyrokiem. 

8) W związku z przetwarzaniem przez Administratora, danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane 

osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronio-
nych, do których zachowania zobowiązany jest  Administrator, 

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 
c) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pa-
ni/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporzą-
dzenia.  

10) Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne w celu wykonywania 
przepisów prawa w zakresie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkoły. 

11) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowa-
nego przetwarzania danych osobowych.  

 
 
 
Data przyjęcia wniosku(wypełnia placówka)   Podpis rodzica / opiekuna prawnego/                   

pełnoletniego ucznia  

 
  

 

      


