Imię………………………………………………………………………………..

…………………………………………

Drugie imię……………………………………………………………………......

(miejscowość, data)

Nazwisko……………………………………………………………………….…
PESEL

Data urodzenia…………………………………………………………………….
Miejsce urodzenia…………………………………………………………………
Imiona rodziców…………………………………………………………………..
Adres zamieszkania……………………………………………………………….
Kod pocztowy……………………………………………………………………..
Telefon rodzica……………………………………………………………………
Telefon ucznia…………………………………………………………………….
Zawód……………………………………………………………………………..

Dyrektor
Branżowej Szkoły I Stopnia
Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości
im. Św. Józefa w Limanowej
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosła
i Przedsiębiorczości im. Św. Józefa w Limanowej w roku szkolnym ……………………...........……
do …………. klasy w zawodzie……………………………………………….…………….………..
……………………………………
(podpis ucznia)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku kandydata na ucznia
BSIS CR i P im. Św. Józefa w Limanowej:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć,
konkursów, wycieczek oraz uroczystości szkolnych organizowanych przez szkołę oraz
wykorzystywanie tego wizerunku poprzez umieszczanie tego wizerunku na stronie internetowej
szkoły, w kronice szkolnej oraz tablicach ściennych i folderze szkolnym w celu informacji
i promocji szkoły.

(zgodnie

z

ustawą

o

ochronie

danych

osobowych

z

dnia

29.08.1997

r.

Dz. U. poz. 2135 z 2015 r. z późn. zmianami oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Dz. U. Nr 90 poz. 631 z 2006 r. z późn. zmianami.)

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

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata na ucznia BSIS CR i P im. Św. Józefa
w Limanowej:
Wyrażam wolę uczestnictwa mojej córki/mojego syna w zajęciach z religii rzymskokatolickiej.
(na podstawie § 1 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie
warunków

i

sposobu

organizowania

nauki

religii

w

publicznych

przedszkolach

i

szkołach

Dz. U. Nr 36 poz. 155 z 1992 r z z późn. zmianami.)

Po złożeniu oświadczenia udział ucznia w zajęciach z religii jest obowiązkowy i wola uczestnictwa
nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym.
…..………………………………
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata na ucznia BSIS CR i P im. Św. Józefa
w Limanowej:
Nie wyrażam woli uczestnictwa mojej córki/mojego syna w zajęciach z wychowania do życia
w rodzinie.
…..………………………………
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)
Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych
Zgodnie

z

art.

13

ust.

1

ogólnego

rozporządzenia

o

ochronie

danych

osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej zwane RODO, informuję, iż:

1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej z siedzibą w Limanowej przy ul.
Jana Pawła II 5;

2)

inspektorem ochrony danych w Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej jest Pani Patrycja Powroziewicz, adres e-mail
iod@ochronatwoichdanych.pl.

3)
4)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku nauczania, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty publiczne uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby
prowadzonych przez nie postępowań oraz podmioty współpracujące i osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych przez Cech
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej.

5)
6)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

7)

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania;

8)

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9)

Podane przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktów
wykonawczych dot. realizacji obowiązku szkolnego oraz organizacji nauki religii.

10) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

