Dotyczy słuchacza ZCKZiU

załącznik nr 2
Szczecin, dnia ………………………………
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO INTERNATU

Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie

Proszę o przyjęcie mnie do internatu ZCKZiU w Szczecinie w roku szkolnym 2021/2022, w związku
z podjęciem/kontynuacją nauki w ZCKZiU w Szczecinie, na kierunku kształcenia
………………………………………………………………
I. DANE UCZNIA
Nazwisko
Imię/imiona

pierwsze………………………………… drugie ……………………………………………….

Data urodzenia ………………………

PESEL ………………………………………………

Nr telefonu: ……………………………………………………….

Adres miejsca zamieszkania
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Gmina

Powiat

Województwo

Nr domu / Nr lokalu

II. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
I. Kryteria główne
1.

Pochodzę z rodziny wielodzietnej

TAK *

NIE *

2.

Posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

TAK *

NIE *

3.

Samotnie wychowuję dziecko

TAK *

NIE *

4.

Mam pod opieką niepełnosprawne dziecko

TAK *

NIE *

5.

Opiekuję się niepełnosprawną bliską osobą

TAK *

NIE *

I. Kryteria dodatkowe
1.

Jestem wychowankiem placówki opiekuńczo - wychowawczej

TAK *

NIE *

2.

Moje miejsce zamieszkania jest powyżej 100 km od szkoły

TAK *

NIE *

3.

Mam utrudniony dojazd do szkoły lub brakuje mi bezpośredniego połączenia ze
szkołą

TAK *

NIE *

4.

W internacie mieszka moje rodzeństwo

TAK *

NIE *

5.

Kontynuuję zamieszkanie w internacie

TAK *

NIE *

*(proszę o zakreślenie odpowiednio TAK lub NIE)
*Zakreślenie TAK równoznaczne jest ze złożeniem oświadczenia („Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze
stanem faktycznym. Jestem świadoma (a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”)
…………………………………………….
(podpis kandydata)

DECYZJA Komisji ds. przydzielania miejsc w internacie
Imię i nazwisko ucznia ………………………………….
Liczba punktów: ……………
1. Przyznano miejsce w internacie w roku szkolnym 2020/2021
2. Nie przyznano miejsca w internacie z powodu ………………………………………………………..
Popisy członków Komisji:
..................................................

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

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

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.
Na podstawie przepisów 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, informuję, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Szczecinie, ul. Wł. Broniewskiego 9, 71 - 460 Szczecin, zwany dalej Centrum. Osobą
odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych osobowych w Centrum jest Inspektor Ochrony
Danych (kontakt do inspektora: iod@zckziu.pl).
Przekazywanie swoich danych przez kandydata w procesie rekrutacji do Internatu ZCKZiU w Szczecinie jest
dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procedury rekrutacyjnej.
Przetwarzanie danych w Centrum jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Centrum,
który wynika z obowiązujących przepisów prawa oświatowego - w tym ustawy o systemie informacji
oświatowej.
Dane osobowe ucznia/słuchacza Centrum, mieszkańca Internatu ZCKZiU nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Dane ucznia/słuchacza Centrum, mieszkańca Internatu ZCKZiU mogą być przekazywane do państw trzecich
w związku z udziałem Centrum w programach współpracy i wymiany międzynarodowej w zakresie edukacji.
Przetwarzanie danych osobowych w ww. celu może się odbywać wyłącznie za pisemną zgodą ucznia/
słuchacza uczestniczącego w tych przedsięwzięciach.
Dostęp do danych osobowych ucznia/słuchacza, mieszkańca Internatu ZCKZiU przetwarzanych w Centrum
przysługuje wyłącznie upoważnionym nauczycielom zatrudnionym w Centrum oraz upoważnionym
pracownikom sekretariatu oraz działów: administracjno-gospodarczego i finansowo-księgowego Centrum.
Uczniowi/słuchaczowi Centrum, mieszkańcowi Internatu ZCKZiU (oraz jego rodzicom / opiekunom
prawnym) przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Państwa zdaniem,
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Dane osobowe kandydata, który nie zamieszkał w Internacie ZCKZiU są usuwane bezzwłocznie po
zakończenia procesu rekrutacji.
Dane osobowe kandydata są przechowywane przez cały okres jego zamieszkiwania w Internacie ZCKZiU. Po
zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą archiwizowane i
przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez szkołę oraz na umieszczanie
mojego wizerunku na szkolnej stronie internetowej.

(miejscowość)

(dat
a)

(podpis)

