
Radom dn. ……………….. 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 

 

Proszę o przyjęcie mnie…………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imiona kandydata/kandydatki) 

 

 

do X liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi                           
im. Stanisława Konarskiego w Radomiu 

 

do klasy z rozszerzonymi przedmiotami…………………………………………………… 

         

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

DANE O KANDYDACIE/KANDYDATCE 

 
Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………… 

 

Adres kandydata/kandydatki…………………………………………………………………… 

 

 

PESEL 

           
 

 

Imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów …………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Adres rodziców/ prawnych opiekunów…………………………….……….……………… 

 

……………………………………………………………………………………………………..…… 

 

 

 

Telefony  rodziców/prawnych opiekunów………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………….…………………… 

 

 

 
……………………………………………………………… 
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)                                                                                                           (podpis kandydata/kandydatki) 

 

 



Klauzula informacyjna – rekrutacja do szkoły 

 

Zgodnie z art. 13. ust. 1-2 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 (dalej: RODO) informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest: X Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Stanisława Konarskiego w Radomiu przy ul. Beliny- 

Prażmowskiego 37 w Radomiu. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem 

mailowym:sekretariat@konarski.radom.pl 

2) W szkole został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Eryk Brodnicki, z którym 

można skontaktować się pod następującym adresem mailowym: 

inspektorochronydanych@protonmail.com 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia podania o przyjęcie 

do X Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Radomiu.  

4) Podstawą prawną przetwarzania jest art. 150 i 151 Prawa oświatowego, a także art. 

6 ust. 1 lit. c RODO, który określa, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu 

realizacji obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celu, w którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych, 

- sprostowania, 

- ograniczenia przetwarzania, 

- wniesienia sprzeciwu. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, który tworzą Państwa Unii Europejskiego oraz Islandia, 

Norwegia i Lichtenstein. 

8) Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez 

istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały 

profilowaniu.  

 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie 

internetowej szkoły w zakładce kontakt: http://konarski.radom.pl/category/kontakt 


