I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku
ul. Kościuszki 29
19 – 400 Olecko

www.lo.olecko.pl
sekretariat@lo.olecko.pl
tel./fax. +48 87 523 41 83

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

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

/nazwisko i imię (imiona) kandydata/

/miejscowość/

/data/

...................................
/adres zamieszkania/

/telefon/

...................................
/kod pocztowy/

………………………………………………..

/miejscowość/

/szkoła podstawowa/

WNIOSEK
Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2021/2022 do klasy pierwszej.
Deklaruję wybór klasy:* IA

IB

IC

,

w której będę mogła/mógł kontynuować naukę następujących języków obcych:
1) Język angielski – jako pierwszy.
2) Drugi język obcy wpisany na świadectwie ze szkoły podstawowej ……………………

DANE UCZNIA
Nazwisko ................................................................. Imię/Imiona ................................................
Data i miejsce urodzenia .............................................................................................................
Numer PESEL
Jeżeli kandydat nie posiada numeru PESEL, seria i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość .......................................................................................................

DANE O RODZICACH /OPIEKUNACH PRAWNYCH/ KANDYDATA
Imię i nazwisko ojca /opiekuna/ ........................................ tel. ............................. e-mail: .............................
Imię i nazwisko matki /opiekunki/ ..................................... tel. ............................. e-mail: .............................
Adres zamieszkania rodziców/opiekunów:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
……………………………………………
...................................
/ podpisy rodziców lub opiekunów /

......................................
/ podpis kandydata /

* Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotów rozszerzonych w zależności od liczby kandydatów do danego oddziału.
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku przy ulicy Kościuszki 29 danych osobowych zawartych w podaniu oraz
wizerunku w gazetkach, tablicach i stronie internetowej www.lo.olecko.pl w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji oraz działalności dydaktyczno wychowawczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana
Kochanowskiego w Olecku zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami i z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
19.04.1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania.

Administrator
i dane kontaktowe

Inspektor Ochrony
Danych
Cele przetwarzania,
podstawa prawna
przetwarzania, czas
przechowywania
poszczególnych
kategorii danych

Odbiorcy danych

Prawa osoby, której
dane dotyczą

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku (dalej:
Liceum), ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko, kontakt:
1)
na adres poczty elektronicznej: sekretariat@lo.olecko.pl,
2)
telefonicznie: 87-523-41-83
3)
osobiście lub pisemnie: ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko
W Liceum został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można
się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@lo.olecko.pl
Dane będą przetwarzane w celach:
1) wypełnienia obowiązków prawnych przyjęcia ucznia do
publicznej placówki oświatowej, w tej sytuacji podanie danych
jest obowiązkowe(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub 9 ust. 1 lit. g
RODO) - ciążących na Liceum w szczególności zadań
wynikających z:
a. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.
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
uczęszcza do Liceum, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych
zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane
w Liceum, przez okres roku. Podanie danych na wniosku jest obowiązkowe.
Dane osobowe mogą być ujawnione:
1) do organu prowadzącego -Urzędu Miejskiego w Olecku;
2) podmiotom którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie
przepisów prawa
Osoby, których dane osobowe przetwarza Liceum mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla
których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują
prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby
te sprzeciwiają się usunięciu danych, Liceum nie potrzebuje już danych
osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom,
których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do
czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad
podstawą takiego sprzeciwu;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn
związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są
przetwarzane;
6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

