…………………………………………
miejscowość, data
…………………………………………………..
( imię i nazwisko )
…………………………………………………..
(adres zamieszkania)
…………………………………………………..

Dyrektor
Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
w Wielgiem, 87-645 Zbójno

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie

.............................................................................................................................................
( imię i nazwisko)

urodzonego …………………………………………………………………………….....
(data i miejsce urodzenia)

zamieszkałego……………………………………………………………………………..
(adres zamieszkania)

do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Wielgiem.

……………...……………………….
( podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczniów, rodziców/opiekunów
prawnych
1. Administratorem Państwa danych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem
reprezentowany przez dyrektora z siedzibą w Wielgiem 80a, 87-645 Zbójno, tel.: 54 280 19 08,
adres e-mail: sosw@golub-dobrzyn.com.pl.
2. Państwa Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust.1 lit. c
Rodo w z związku z prowadzeniem przez placówkę zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Ustawą z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji oświatowej, oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej,
b) realizacji celów związanych z promocją działań Szkoły poprzez udostępnienie informacji o
wydarzeniach, przedsięwzięciach i sukcesach uczniów na podstawie art. 6 ust.1 lit. e Rodo
związanym z zadaniami realizowanymi w interesie publicznym oraz na podstawie zgody
udzielanej przez uczniów, rodziców/opiekunów prawnych w celu publikacji wizerunku
uczniów na oficjalnej stronie internetowej, fanpage-u, portalu społecznościowym na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rodo,
oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g Rodo, w związku z przetwarzaniem danych szczególnej
kategorii (tzw. danych wrażliwych)-udzielanie szeroko pojętej pomocy i działań w zakresie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.
3. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i są Państwo zobligowani do ich podania,
konsekwencją niepodania danych byłby brak możliwości edukacji dziecka w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym.
4. Posiada Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
5. Mają Państwo prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Państwa dane mogą być udostępniane przez Administratora danych podmiotom upoważnionym do
uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
7. Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres email: iod@golub-dobrzyn.com.pl.
8. Państwa dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji
prawnych- kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla
naszej placówki.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.
…………………………………..
Zapoznałem/am się z informacjami
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

