
iin!ejscorł,ość, da: a)

(adres)

(numer telefonu)

§łatenma6 Zespołm SzB<ó§ Zawodowyeh I{r i
igm. "§ózefla Fsan"s§<ńego w &stno§ęcc

tł!. Farł<owe 416ż 87-41@ Ostro§ę§ea

POsAIq{E

Zwtacam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mojego dziecka
(imię i nazwisko dziecka)

do Intenratu zespołu szkół zawodowych rrr 1 w ostrłrłęee

w okresie od ............ do ..,.........,........... ..;,:::.,.

Prośbę swoją mo§wuję tym, iZ

(czytelny podpis rodzica - opiekuna prawnego)

Decyzja kierownika

uczeń / uczennica ,.. zostałla przyjętyla do Internatu

ZSZ Nr 1 w Ostrołęce na okres od .............. do

(podpis kierownika)

(imię i nazrvisito rodzlca - opiek-una prawnego)



Kwtr ST,{ $NARHĘJ§ Z O S c E cwY i|{,ĄNE} VB} ĄTA / KAI§TjY"B,ĄT Eri

BO iFITERąNATU ZSZ NR l \W GSTROŁECĘ

l, Nazwisko i iitię:

2, I)ata i miejsee urodzenia: Nr FESEX,

3. Fełna nazwa szkoły (adres, klasa, kierunek):

4, Adres zarneldowania:

5. Adres zamieszkania:

Informacje dodatkowe:

1, Rodzic / opiekun prawny zobowiązany jest stawić się osobiście z dzieckiem w dniu

zakwaterowania.

(nazwisko i imię rodzica / opiekuna prawnego)

(miejscowość, data)

6. trmiona rodzićóŃ: ..

- domowy: ....

- komórkowy rodziców / opiekunów: ........

8. Odległość szkoły od miejsca stałego zamieszkańa lub inne dodatkowe utrudnienia

w dotarciu do szkoĘ:



Ze g d,a n a r: r"z etł,o, łl.ł"z a;iu e ct a nl, ch ił s o lł o-n Vcłro

iDoĘ,ezy ctzlec[ia:

/imię. nazi,visko/
Wvrazamy zgodę na przet*/afzallie i rłykorzystyrvanie danych osobolvyclr naszego dziecka oraz

naszych, 3 alro rodziców/op iekunow prawnych r,v zakresi e dzi ała l ri ośc i

dydaktyczno -o p i eku ri c zg.y,ygfi o\Ą, a w c z e.]

{mtermatu Zespołu Szkół Zawo6ort,yc§} Nn i irm. §ózę{a Fsarslłiego w Ostrołęce
w celach: reloutacji do Intenratu, prowadzenia dokurrrentac.ji przebiegu działaii opiekLLriczo-
wychowawczych. wydalvar'ia zaświadczeIi. prorvadzenia badall zewllętlzrlych doiyczących
umie.jętIlosci Lrczniów, kontroli lealizacji obowiązklt szkolllego, prolnocji illtematu. Lrdziału
w korLiiursach, organizacji wycieczek, opieki medyczneJ, udzrelania pornocy psychologiczno-
pedagogicznej, prowadzenia indywidualnych działari lvychowawczych, korzystania z dziennika
elektronicznego, kontaktow nauczyciel-rodzic oraz z itlsty.tLrc.;ami wspomagającylni działania
opiekuliczo-wychowawcze i dydaktyczne.

ldata] /czlłelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów/

K]auzula informacyjna
Zgodnie z art. ]3 ust. l Rozporzqdzenia Parląmentrł Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w nłiqzku z przetwarzanienl danych osobowych i w sprawie
swabodnego przepĘu,y danych oraz tłchylenia dyrektyuy 95/46/WE (ogólne rozporzqdzenie o achronie danych)
( Dz.Urz.UE.L Nr I ]9, str. l), aaanego dalej ,,RODO" in"formuje się, że;

1. Administratorem zbieranych i przetwarzalych przez Zespoł Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa
Psarskiego w Ostrołęce danych osobowych ucznia jest Dyrektor Szko,ty.

?. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Szkole mozliwy jest pod adresem e-mail:
iod@ostroleka. edu,pl.

3. PanWanaJDzięcka dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania statutowych zadań Zespołu
Szkół Zawodowych Nr l im. Józefa Psarskiego w Osrrołęce na podstawie ar1. 6 ust. 1 lit. c oraz ań. 9

ust. l lit. b - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia2] kwietnia 2016 r,

4. Odbiorcami PantlPana/Dziecka danych osobowych będą osoby upoważnionę przez ADO w cęlu
realizacji obowiązków słuzbowych oraz wyłącznie podmioty uprawnione do uzysl<ania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa,

5. PanlJPana/Dziecka dane osobowe przechowywane będą w czasie okleślonym przepisami prawa
zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofirięcia zgody w dowolnym momencię bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, Qeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofi'rięciem,

1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (PUODO), u1. Stawki 2,00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iżprzetwarzanie
danych osobowych PanilPana/Dziecka dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dńa2] kwietnia 2016 r.,

8. Podanie danych osobowyclr w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne,
9. PanilPanalDziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji

m iędzynarodowej,


