
 

 

                                 

……………, .......................................... 
                                 Miejscowość, data 

 
 

Dyrektor 
Zespołu Szkół Handlowych 
im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ‘56 
w Poznaniu 
ul. Śniadeckich 54/58 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY POLICEALNEJ 
 

Proszę o przyjęcie mnie na semestr ………………………(pierwszy, drugi, trzeci, czwarty) do  SZKOŁY 

POLICEALNEJ NR 4 kształcącej w formie ZAOCZNEJ kształcącej w zawodzie: technik 

administracji 

 

1. Nazwisko i imię (imiona)………………………………………………………………………………. 

2. Data i miejsce urodzenia.......................................................................................................................... 

3. PESEL...................................................................................................................................................... 

4. W przypadku braku PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość ……………………………………………………………………........................................ 

 
5. Imiona rodziców               ……..….………………………..         …………………………………….. 

                                                      imię ojca                                           imię matki 

 

6. Adres zamieszkania kandydata: 

            ........................................................................         ................................................................................. 
                                     kod                                                                 miejscowość 

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

                                              ulica, numer domu, numer mieszkania 
7. Adres poczty elektronicznej……………………………………………………………………………. 
 
8. Numer telefonu.........................................................................................................................................  

 
9. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość do wglądu upoważnionego  

pracownika Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu. 
 

10. OŚWIADCZENIE 
  

1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych celem: 

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca’56 w Poznaniu  

w związku z prowadzeniem przez tenże Zespół zadań wynikających m. in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.  Dz. U.  

z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.996,  ze zm.) – podstawa 

prawna: art. 6 ust.1 lit. c 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (DZ.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1), zwanym dalej Rozporządzeniem RODO; 

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego w Zespole Szkół Handlowych im. 

Bohaterów Poznańskiego Czerwca’56 w Poznaniu – podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c , d, e Rozporządzenia RODO; 



 

 

c) marketingu , w tym promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego 

Czerwca’56 w Poznaniu - podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia RODO; 

2.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt.1.,  tj:   

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca’56  

w Poznaniu – przez okres do czasu ich wypełnienia; 

b) w zakresie realizacji celów, o których mowa w pkt 1 lit. b - przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę do 

tego przetwarzania; 

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt 1 lit.  c - przez okres do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie. 

 

3.  Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora, tzn. pracownicy Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów 

Poznańskiego Czerwca’56 w Poznaniu oraz podmioty,   którym zostanie zlecone przetwarzanie danych, jak również takie instytucje jak urzędy, 

sądy oraz Policja. 

4. Administratorem danych osobowych jest  Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca’56 w Poznaniu. 

5. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pisemnie na adres siedziby Administratora lub drogą mailową na adres: 

inspektor@zsh.edu.pl . 

6. W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu wygaśnięcia tegoż 

prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa 

udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w przepisach o ochronie danych osobowych: 

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO; 

b) prawo do sprostowania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO; 

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO; 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO; 

f) prawo do przenoszenia swoich danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO; 

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie 

art.  7 ust.  3 Rozporządzenia RODO. 

7.  W zakresie stosowania w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca’56 w Poznaniu zasad ochrony danych osobowych 

przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania , że przetwarzanie przez Zespół Szkół 

Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca’56 w Poznaniu przekazanych danych osobowych jest niezgodne  

z Rozporządzeniem RODO. 

 

Miejscowość, data ………………..………….…r.                                                                                      ……………………………………………….. 

                                                                        (podpis) 
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