..........................................................
Kozienice , dnia .................................

(Imiona i Nazwisko rodziców )

….....................................................
….....................................................
........................................................
(adres zamieszkania)
KIEROWNIK
Internatu przy Zespole Szkół Nr 1
im. Legionów Polskich w Kozienicach
ul. Warszawska 72
PODANIE
Prosimy o przyjęcie syna / córki / ..........................................................................
do Internatu przy ZS Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
ul. Warszawska 72 w roku szkolnym 2022 / 2023 ...............................................
Syn (córka ) będzie uczęszczał / a / do klasy ........................................................
Nazwa i adres szkoły ..............................................................................................
.................................................................................................................................
DANE OSOBOWE UCZNIA:
1. Adres zamieszkania ............................................................................................
.................................................................................................................................
2. PESEL syna (córki ) ..........................................................................................
3. Telefon kontaktowy do rodziców .......................................................................
Szczególne zainteresowania ...................................................................................
.................................................................................................................................
Jednocześnie informujemy , że odpłatność dziennego wyżywienia wynosi 16zł / dziennie
w tym: Obiad
- 10,00 zł,
Śniadanie - 3,00 zł ,
Kolacja
- 3,00 zł
Stała opłata zakwaterowanie - 25 ,00 zł /m-c ( stawka od września może ulec zmianie )
...........................................
(podpis rodziców,opiekunów )
Klauzula informacyjna dla Kandydatów do szkoły/internatu
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. (Dz. Urz. UE L 119 Z 04.05.2016) informuje się , iż:
1) administratorem danych osobowych uczniów jest Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów
Polskich w Kozienicach , ul. Warszawska 72 , 26-900 Kozienice
2) dane osobowe przetwarzane będą dla potrze aktualnej i przyszłych rekrutacji , zgodnie z
Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty , na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy.
4) każdy kandydat do szkoły/internatu posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej
zgody.
5) kandydat do szkoły/internatu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
7) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod_zs1kozienice@wp.pl

