
P O D A N I E  -  A N K I E T A  o przyjęcie do 3-let. Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 

w  Zespole  Szkół  Elektronicznych,  Elektrycznych  i  Mechanicznych  w  Bielsku-Białej 

w zawodzie: 

� elektryk 

1. Dane ucznia: 

Nazwisko: …………………………….………………. Imię: …………………………….………………. 

Drugie imię: …………………………….………………. PESEL: …………………………….………………. 

    Data urodzenia: …………………………….………………. Miejsce urodzenia: …………………………….………………. 

Telefon kontaktowy: …………………………….……………….   
 

Adres zamieszkania: 

Ulica: …………………………….………………. Miejscowość: …………………………….………………. 

Kod-pocztowy: …………………………….………………. Województwo: …………………………….………………. 
 

 

2. Dane rodziców/opiekunów: 

a) Matka/opiekun prawny 

Nazwisko: …………………………….………………. Imię: …………………………….………………. 
 

Adres zamieszkania - jeżeli jest inny niż dziecka 
 

Ulica: …………………………….………………. Miejscowość: …………………………….………………. 

Kod-pocztowy: …………………………….………………. Województwo: …………………………….………………. 

Telefon kontaktowy: …………………………….……………….   
 

b) Ojciec/opiekun prawny 

Nazwisko: …………………………….………………. Imię: …………………………….………………. 
 

Adres zamieszkania - jeżeli jest inny niż dziecka 
 

Ulica: …………………………….………………. Miejscowość: …………………………….………………. 

Kod-pocztowy: …………………………….………………. Województwo: …………………………….………………. 

Telefon kontaktowy: …………………………….……………….   

 
� Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 
z 2016r. nr 119/1- (zwanym dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 
 
Załączniki:  
Uwaga!  Sekretariat szkoły przyjmuje dokumenty w białych nieopisanych teczkach. Zawartość teczki:  
                          
W dniu składania dokumentów: 
1. Dwie fotografie legitymacyjne (podpisane) 
2. Wydruk z systemu KSEON 
 
W dniu zakończenia roku szkolnego w Gimnazjum: 
1. Świadectwo ukończenia gimnazjum  
2. Zaświadczenie o wyniku egzaminu w gimnazjum 
3. Opinia wychowawcy o uczniu w przypadku oceny nieodpowiedniej lub nagannej  z zachowania  na świadectwie ukończenia gimnazjum  
4. Karta zdrowia ucznia z gimnazjum 
 
Klauzula informacyjna przy zbieraniu danych osobowych w procesie rekrutacji do klas pierwszych w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych lub RODO) informujemy:  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Słowackiego 24. 
2. Z Inspektorem Ochrony Danych, może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod.zsee@mzo.bielsko.pl, pisemnie na adres siedziby 
Administratora, telefonicznie: 33 8123543 
3. Dane osobowe będą/są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do ZSEEiM na podstawie Państwa zgody oraz przepisów prawa – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U . z 2017 r. poz. 59 ze 
zmianami) 
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze się udział. 
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
6.Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej. 
7. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych 
zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

 

 

                                                         ____________________________               ____________________________ 

                                                                     podpis rodzica / opiekuna prawnego                                podpis kandydata                        


