
 

 

 

 
DYREKCJA 

PUBLICZNEGO DZIAŁDOWSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA 

USTAWICZNEGO DAR W DZIAŁDOWIE 

ul. Polna 11A 

 
 

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 
 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy ……… Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

 

w roku szkolnym ...................................................................... 
 

Ukończyłam /em/ .............................................................................................................................. 

uzyskując świadectwo nr .............................................. z dnia........................................................ 

 

DANE OSOBOWE: 

 
NAZWISKO 

 

PIERWSZE IMIĘ DRUGIE IMIĘ 
 

 

NAZWISKO RODOWE KANDYDATA 
 

 

PESEL 

 

 

  -   -      

Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok) Miejsce urodzenia 

 

DANE ADRESOWE: 

ADRES ZAMIESZKANIA 

 
 

Ulica  / Miejsce zamieszkania Nr domu Nr lokalu 

 
Kod pocztowy Miejscowość Województwo 

 

Powiat Gmina 
 

 
ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Miejscowość Województwo 

   
Telefon stacjonarny (wraz z numerem kierunkowym) Telefon komórkowy 

 
 

Adres poczty elektronicznej (e-mail) 

 
 

Imię matki Imię ojca

 

-            -    - 

 

   

 

           

 

- 



Do wniosku o przyjęcie załączam: 

a) dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów 

b) świadectwo ukończenia szkoły 

c) trzy zdjęcia podpisane na odwrocie 

 

....................................... ……………………………. 
Data złożenia dokumentów Podpis osoby przyjmującej 

 

 

Klauzula zgody 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

(Dz. U. UE. L. 2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Publiczne Działdowskie Centrum Kształcenia 

Ustawicznego DAR, 13 – 200 Działdowo, ul. Polna 11a, zwane dalej „szkołą”, mojego wizerunku uwiecznianego na zdjęciach 

wykonywanych podczas np. uroczystości lub innych zdarzeń związanych z życiem placówki w celu promocji i reklamy szkoły na: 

 

▪ stronie www DAR S.A.:   wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody* 

 

▪ tablicy ogłoszeń w budynku przy ul. Polnej 11a w Działdowie: wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody* 

 

…………………………….                                                         …………………………………. 
                         data             imię i nazwisko 

 

 

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

(Dz. U. UE. L. 2016.119.1) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Działdowskie Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR,  

13 – 200 Działdowo, ul. Polna 11a, 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@darsa.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

- przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Liceum Ogólnokształcącego  

dla Dorosłych w Działdowie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 150 ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe i art. 20 t ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty. 

W przypadku osób, które zostaną przyjęte do szkoły, ich dane przetwarzane będą także w celu: 

- realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce -  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 150 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe i art. 20 

t ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, 

- promocji i reklamy szkoły – na podstawie wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

4) dane osobowe przechowywane będą przez okres postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. Osoby 

nieprzyjęte do szkoły zobowiązane są do odbioru dokumentów rekrutacyjnych w terminie 1 miesiąca od zakończenia 

rekrutacji. W przypadku niedokonania tej czynności, szkoła odeśle komplet dokumentów w ciągu 6 miesięcy; 

- w przypadku osób, które zostaną przyjęte do szkoły, ich dane będą przetwarzane przez okres 50 lat, 

- w przypadku danych, których podanie jest dobrowolne – do momentu wycofania zgody; 

5) posiada Pani/Pan prawo: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

d. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych; 

e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

że  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 

6)  nie przysługuje Pani/Panu: 

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d  RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b.  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

W przypadku danych, których podanie jest dobrowolne przysługuje Pani/Panu prawo, oprócz tych wymienionych w pkt. 5) 

a. - e., także prawo do usunięcia danych, przenoszenia danych; 

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym określonym w przepisach prawa oświatowego, 

wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne.  

 

 

 
…………………………………………………. 

Data i podpis kandydata 

mailto:iod@darsa.pl


 


