
 
PODANIE O PRZYJĘCIE DO EUROPEJSKIEGO STUDIUM POLICEALNEGO WE WROCŁAWIU 

 

DANE OSOBOWE SŁUCHACZA 

Nazwisko  

Imię/imiona  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  
         (ulica, nr domu,  
        nr mieszkania) 

                                                        (miejscowość) 

                                                         (kod pocztowy) 

 
 
 
 
 
 

PESEL            
 

Telefon kontaktowy ucznia  

Adres email ucznia (drukowanymi literami)  

PROSZĘ O PRZYJĘCIE NA SEMESTR:        □ pierwszy     □ drugi     □ trzeci     □  czwarty 

Wybrana kierunek kształcenia  
na rok szkolny 2018/2019 
(proszę zaznaczyć krzyżykiem) 

 □ technik bezpieczeństwa i higieny pracy □ technik usług kosmetycznych □ technik administracji  □ technik rachunkowości □ technik informatyk □ opiekun osoby starszej  □ technik ochrony fizycznej osób i mienia 

DANE DODATKOWE 

Czy kandydat posiada obywatelstwo polskie □ TAK   □ NIE 

Jeśli NIE, proszę podać na podstawie jakiego dokumentu kandydat 
przebywa w Polsce  

Nr  paszportu ( tylko  w przypadku cudzoziemców)  

Okres na jaki wydana została  wiza, jej typ i cel wydania ( tylko  w 
przypadku cudzoziemców)  

DO PODANIA DOŁĄCZAM 

2 zdjęcia (podpisane na odwrocie) □ 

Oryginał świadectwa ukończenia liceum □ 

Oryginał świadectwa ukończenia technikum □ 
Świadectwo ukończenia szkoły średniej (odpowiedniej dla danego 
kraju) przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego ( tylko  w przypadku 
cudzoziemców) 

□ 
 
I. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych:  
1. Administrator danych 

Administratorem danych jest Europejskiego Studium Policealne we Wrocławiu, oraz osoba prowadząca szkołę  
tj. Robert Burszewski. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

Adres zamieszkania  



- listownie na adres: ul. Kruszwicka 8A 53-652 Wrocław   
- przez e-mail: biuro@szkolyeuropejskie.pl 
- telefonicznie: +48 71 349 37 04     

2. Inspektor ochrony danych 
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych  
z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 
- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Europejskie Studium Policealne we Wrocławiu, ul.Kruszwicka 8A 53-
652 Wrocław  
- przez e-mail: biuro@szkolyeuropejskie.pl 

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych  
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w wymienione w powyższym formularzu w celu przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego do naszej szkoły. 

4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów określonych w ustawie Prawo oświatowe.  

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 
a) dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja 
postępowania rekrutacyjnego  będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza  
do szkoły 
b) dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego  
są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły lub placówki została 
wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych 
W niektórych sytuacjach będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom tj. dostawcom usług IT, które  
z nami współpracują i zajmują się usługami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty 
przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami. 

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich 

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych             
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
- prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
- prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych. 

9. Prawo wniesienia skargi do organu 
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,  
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
 
 

Data............................................                                                                     Podpis czytelny Słuchacza                   
 
 
 

Potwierdzenie złożenia podania do szkoły Potwierdzenie przyjęcia do szkoły 
 
 
 
 

 
(data i podpis pracownika szkoły) 

 
słuchacz przyjęty do szkoły dnia .................................. 
na kształcenie w klasie ………………………………………… 
 

 
(podpis dyrektora szkoły) 

Potwierdzenie odebrania dokumentów Potwierdzenie wypisania ze szkoły szkoły 
 

 
 
 
 

(data i czytelny podpis osoby odbierającej dokumenty) 

 
słuchacz wypisany ze szkoły szkoły dnia .......................... 
 
 

 
(podpis dyrektora szkoły) 

 
 


