
KWESTIONARIUSZ - PODANIE 
 

Dla kandydatów do klas pierwszych  

Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego  

w Garbatce-Letnisku  

ul. Hanki Lewandowicz 4  

                  tel. (048) 62 10 047 e-mail: zsdwgarbatce@poczta.onet.pl 

 

Imiona i nazwisko 

 

 

PESEL 

 

 

Data i miejsce urodzenia 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

Imiona i nazwiska opiekunów 

prawnych 

 

 

Nr telefonu do rodziców/opiekunów 

prawnych 

 

Czy chciałbym zamieszkać w 

Internacie Szkolnym? 
TAK NIE 

 

Ubiegam się o przyjęcie do klasy pierwszej: 

 

3-letnia BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA: 

                            - stolarz,                          - cieśla, 

- dekarz,                           - tapicer, 

5-letnie TECHNIKUM LEŚNE 

5-letnie TECHNIKUM DRZEWNE 

5-letnie TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

 

Proszę zaznaczyć czy jest to szkoła: PIERWSZEGO / DRUGIEGO / TRZECIEGO wyboru. 

 

 

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

     podpis rodzica/opiekuna       podpis kandydata do szkoły 

 

Do podania załączam: 

1.   Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

2.   Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

3.   2 fotografie podpisane ołówkiem. 

4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia                                

w określonym zawodzie. 

5.   Inne dokumenty np. opinia lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 



 

 

Zapoznałem/am się z regulaminem rekrutacji. 

Wyrażam  zgodę – na zbierania, przetwarzanie i wykorzystywanie  danych osobowych mojego dziecka  

oraz moich, jako rodzica (prawnego opiekuna) w zakresie rekrutacji oraz działalności dydaktyczno-

wychowawczo-opiekuńczej zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (tekst  jednolity: Dz. U. 2018r. 

poz. 1000) 

 

Wyrażam zgodę na zbierania, przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka oraz mojego 

jako rodzica (prawnego opiekuna) do promowania działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej zgodnie z Ustawą o Systemie 

Oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 2198) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty. 

 

 

          …………………………………… 

          Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana 

Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku; 

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym można  się skontaktować  wysyłając 

wiadomość na adres e-mail: ido@ckziu.radom.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnych i/lub przyszłych procesów 

rekrutacyjnych prowadzonych przez ADO na podstawie zawartych umów rekrutacyjnych z jego 

Klientami (art. 6 ust 1 pkt a/b. RODO); 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy, z którymi ADO ma zawarte umowy o świadczenie 

usług rekrutacyjnych; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody  

na przetwarzanie danych osobowych w określonym w tej zgodzie celu; 

7) 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 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem, którego dokonano  

na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej 

GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji; 

10) Pana/Pani dane nie będą podlegały profilowaniu, czyli automatycznemu ich przetwarzaniu; 

mailto:ido@ckziu.radom.pl

