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                                                                                                  ___________________________ 
Miejscowość, data 

 

Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024 

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku 

 
 

Numer 

preferencji* 

Nazwa Szkoły 

/zawód/ 

 Technikum 

 zawód: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 

 zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych 

 zawód: technik rolnik 

 zawód: technik weterynarii 

 zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

 
Branżowa Szkoła I Stopnia 

 
zawód:  mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 

 
zawód:  kucharz  

 
zawód:  przetwórca mięsa 

*proszę wpisać numer szkoły którą wybierasz w pierwszej kolejności itd.  

Np.: 1.Technikum –zawód technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,  

        2. Branżowa Szkoła I stopnia  - zawód mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 

 

Wybieram profil strażacki     TAK                     NIE     

 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki w zajęciach realizowanych w ramach profilu strażackiego 

 
______________________________       ______________________________ 

miejscowość, data                                           podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 

Dane osobowe 

PESEL  

Imiona  

Nazwisko  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Telefon kontaktowy  
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Adres 

Miejscowość, ulica, 

nr domu / 

mieszkania/ 

 

Kod pocztowy  

Miejscowość 

/poczta/ 
 

Rodzice /opiekunowie/ 

Imię i nazwisko 

matki 
 

Telefon kontaktowy  

Imię i nazwisko ojca  

Telefon kontaktowy  

                                                  Informacje dodatkowe 
(wymagane jest dodatkowe zaświadczenie jako załącznik do podania) 

Tak/Nie 
(niepotrzebne skreślić) 

Jestem sierotą lub osobą przebywającą w placówce opiekuńczo-

wychowawczej lub jestem dzieckiem z rodziny zastępczej. 

Tak/Nie 
(niepotrzebne skreślić) 

Miałem ustalony indywidualny tok nauki. 

Tak/Nie 
(niepotrzebne skreślić) 

Mam udokumentowane problemy zdrowotne, które ograniczają moje 

możliwości wyboru kierunku kształcenia, potwierdzone opinią 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w tym publicznej 

poradni specjalistycznej). 

 
Oświadczamy, że zawarte w formularzu dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. 

 

Wyrażamy zgodę, na umieszczenie danych osobowych na listach przygotowywanych  

w związku z rekrutacją. 

 

Oświadczamy, że znamy i akceptujemy zasady oraz harmonogram rekrutacji obowiązujący w szkołach.  

 
 
 

______________________________       ______________________________ 
miejscowość, data                                           podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

                                                                 _____________________________ 

                                                                      podpis kandydata 
 

 
Oświadczenie w zakresie danych osobowych 

   

Informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół 

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, Potoczek 43, 23-313 Potok Wielki 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-meil; kierownik.adm@zsckrpotoczek.pl , tel. 15 

8740268 (kontakt może dotyczyć wyłącznie spraw związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych). 

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego: na podstawie 

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327, z 2021 r. 

poz. 4.) 

Ustawy Prawo Oświatowe z 14.12.2016 r. (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4, 
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619, 762.),  

Ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 24.05.2018 r. poz. 1000.( t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 

1781) 

które określają treść wniosku o przyjęcie do szkoły i jego załączników oraz kryteria rekrutacyjne, 

zasady dostosowania placówki do indywidualnych potrzeb rozwojowych edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia, a także zasady przechowywania danych osobowych 

kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego. 

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi 

informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ 

prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na 

podstawie przepisów prawa. 

5. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym informacje o fakcie 

zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane również za pośrednictwem systemu 

elektronicznego pomiędzy szkołami wskazanymi na liście preferencji, w celu usprawnienie 

procesu rekrutacji. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej. 

7. Dane przechowywane będą nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczęszcza do szkoły, zaś 

dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego 

są przechowywane będą do zakończenia rekrutacji. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do 

przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. 

na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). 

Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie 

rekrutacji.  

9. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Oznacza to, że decyzje 

dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili 

kandydatów  

10. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata lub pełnoletniemu kandydatowi, jeżeli twierdzą, 

że w przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu UODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

11. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu jest obowiązkowe na podstawie przepisów 

prawa i konieczne dla uczestnictwa w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji. 

 

 
 

______________________________       ______________________________ 
miejscowość, data                                           podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 
                                                                 _____________________________ 

                                                                      podpis kandydata 
 
 
 


