DYREKCJA
POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W WIELICZCE

ver. 2021(1)P

należy wypełnić pismem drukowanym lub komputerowo

WNIOSEK
(o przyjęcie do szkoły ponadpodstaw ow ej)
Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej
_________________________
(wpisać typ szkoły: technikum 5-letnie/szkoły branżowej I stopnia)
zawód ___________________________________________________________
w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce na rok szkolny _______/__________

Wybrany typ szkoły jest moim _____________________ wyborem (pierwszym, drugim, trzecim).

PODSTAWOWE DANE OSOBOWE KANDYDATA
Nazwisko ________________________________imiona ________________________________________
PESEL

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Nr telefonu Kandydata __________________________

Wieliczka, dnia ____________________

(lub seria i numer paszportu)

Nr telefonu Rodzica/ów ____________________________

_________________________
(podpis kandydata)

_________________________
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Dodatkowe informacje
Szkoły/klasy do których złożono podania* (wg kolejności preferowanego wyboru) z uwzględnieniem PCKZiU
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
3. ……………………………………..…
Informacja o nauczanych językach obcych:
w Szkole Podstawowej uczyłem/am się języka/ów: ………………………………………………………………..
Załączniki: -zaświadczenie od pracodawcy o możliwości zawarcia umowy o pracę w celu odbycia praktycznej nauki
zawodu (dotyczy kandydatów do Szkoły Branżowej I Stopnia)
Pozostałe załączniki należy złożyć wraz Formularzem Danych Osobowych w momencie potwierdzenia woli nauki w
naszej szkole

*UWAGA:
Uczeń zainteresowany nauką w różnych oddziałach/zawodach TECHNIKUM w Powiatowym Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego składa do każdego oddziału/zawodu osobny Wniosek.
Klauzula Informacyjna RODO – na odwrocie
www.pkcziu-wieliczka.pl

szkola@pckziu-wieliczka.pl

tel. (12) 289 17 40
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KLAUZULA INFORMACYJNE RODO
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy –
zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z
04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż :
I. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Z Administratorem można się
kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Powiatowe
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Wieliczka, ul. Piłsudskiego
105, 32-020 Wieliczka, poprzez email: szkola@pckziu-wieliczka.pl lub
telefonicznie pod numerem telefonu: 12 3506132.
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się
kontaktować pod adresem: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego, Wieliczka, ul. Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka lub poprzez
email: iod@pckziu-wieliczka.pl.
III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Uzyskane dane osobowe dzieci i rodziców (opiekunów prawnych)
przetwarzane będą w celu:
1) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego – podstawa prawna – art. 6
ust. 1 lit. c RODO, a w związku z Ustawą Prawo oświatowe;
2) zapewnienia uczniom i pracownikom bezpieczeństwa oraz ochrony mienia –
poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach Szkoły oraz na
terenie wokół Szkoły – na podstawie art. 180a ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r. Prawo oświatowe.
IV. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ
KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy prawo
oświatowe jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do przeprowadzenia
rekrutacji. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tego zadania przez
Szkołę.
W niektórych sprawach podanie Pani/Pana danych osobowych lub danych
osobowych dziecka może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów.
W sytuacji dobrowolności podania danych osobowych zostanie Pani/Pan o tym
fakcie poinformowany/a. Niepodanie lub podanie niepełnych danych
osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji danego celu.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe kandydatów przyjętych, zgromadzone w ramach
postępowania rekrutacyjnego, przechowywane będą nie dłużej niż do
momentu zakończenia nauki przez ucznia w placówce.
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych przechowywane będą nie
dłużej niż przez okres roku, a w przypadku złożenia skargi do Sądu
Administracyjnego, na rozstrzygnięcie dyrektora – do momentu
zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem.
3. Nagrania obrazu (monitoring) zawierające dane osobowe uczniów,
pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można
zidentyfikować, Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których
zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od
dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada
Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania
potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji
dotyczących takiego przetwarzania,
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez
Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w
sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej
Administratorowi zgody,
4) przenoszenia danych,
5) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie
uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu
marketingu bezpośredniego,
6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej
Administratorowi zgody,
7) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – ma Pani/Pan
prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z
Pani/Pana szczególną sytuacją – gdy Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej, powierzonej Administratorowi lub na podstawie uzasadnionego
interesu Administratora lub wobec przetwarzania danych w celu
marketingu bezpośredniego,
8) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie udzielonej nam zgody,
– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione
w pkt 1-8 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.
VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe
przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami
Rozporządzenia ogólnego.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dzieci
będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.
2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dzieci mogą być ponadto
przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym
dane w celu określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty
przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM
PROFILOWANIE
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji
międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich
(m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm
mających siedziby lub oddziały poza UE.

www.pkcziu-wieliczka.pl

szkola@pckziu-wieliczka.pl

tel. (12) 289 17 40
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