Wniosek o przyjęcie do internatu ZSR Sędziejowice

…………………………………………………
(Imię i Nazwisko)
………………………………………………..
(klasa)
Adres zamieszkania:
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………..
Do Dyrekcji
Zespołu Szkół Rolniczych
im. Władysława Grabskiego
w Sędziejowicach

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO INTERNATU
Proszę o przyjęcie mnie do Internatu przy ZSR w Sędziejowicach w roku szkolnym
............................... od miesiąca............................................
Równocześnie zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu
systematycznego regulowania w terminie opłat wyżywienie.

Internatu

oraz

do

.......................................................
(podpis)

Sędziejowice, dnia ……………………………..

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach
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Wniosek o przyjęcie do internatu ZSR Sędziejowice

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informujemy,
iż:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana córki/syna jest Zespół Szkół
Rolniczych im. Władysława Grabskiego, 98-160 Sędziejowice, Sędziejowice-Kolonia 10



Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się: e-mai:
administrator@zsrgrabski.pl, tel: 602 49 48 54



Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana córki/syna przetwarzane będą w celu podejmowania
działań edukacyjnych szkoły, prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku
szkoły, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji na jej stronie internetowej, oraz realizacji innych działań
oświatowych, kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych, promowanie działań związanych z realizacją celów
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie w szkolnym serwisie www zdjęć oraz
materiałów filmowych. .



Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana córki/syna są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z dn. 24 maja 2018, poz. 1000) oraz ustawą o świadczeniu usług
drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).



Nasze działania są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.



Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana córki/syna będzie Zespół Szkół
Rolniczych w Sędziejowicach



Dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe Pana/Pani córki/syna będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w
zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.



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 przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;



Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r (RODO).;



Podanie przez Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana córki/syna jest wymogiem
ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie
przyjęcie Pani/Pana dziecka do szkoły.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego
syna/córki w podanym wyżej w Klauzuli Informacyjnej zakresie i celu przez Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława
Grabskiego, 98-160 Sędziejowice, Sędziejowice-Kolonia 10
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na
adres naszej szkoły: sekretariat@zsrgrabski.pl.
……………………………………………………………………………………..
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę i akceptującej klauzulę)

Sędziejowice, dnia ………………………………………………………….
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