
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie, ul. Licealna 3, 43-600 Jaworzno 

 

……………………………………. 
           miejscowość, data 

 

KWESTIONARIUSZ  

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W JAWORZNIE 

 
PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM 

 
I. Dane osobowe kandydata i rodziców  

1. Imię i Nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  
lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość 

           

 

4. Imię i Nazwisko rodziców kandydata 
ALBO 
Imiona rodziców kandydata pełnoletniego 

Matki  

Ojca  
 

5. Adres miejsca zamieszkania kandydata  
 

Kod pocztowy 
 

Miejscowość 
 

Ulica  
 
 
 

Numer domu lub mieszkania  

6. Adres poczty elektronicznej  
i numery telefonów rodziców 
kandydata, o ile je posiadają 
ALBO  
adres poczty elektronicznej i 
numer telefonu kandydata 
pełnoletniego, o ile je posiada 

 
Matki 

Telefon do kontaktu 
 

 

Adres poczty elektronicznej 
do kontaktu 

 

Ojca 

Telefon do kontaktu 
 

 

Adres poczty elektronicznej 
do kontaktu 

 

 
Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z zasadami rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Tadeusza Kościuszki w Jaworznie, w tym z zasadami dot. przetwarzania danych osobowych (obowiązek 
informacyjny).  
 

 
 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna oraz kandydata ………………….………………………..…………………………………. 
 
 

INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119,s.1) informujemy, że: 
I. Administrator danych osobowych 

I Liceum Ogónokształcace im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie, ul. Licealna 3, 43-600 Jaworzno, e-mail: sekretariat@lo1.jaworzno.edu.pl 
II. Inspektor Ochrony Danych 

Pan Marcin Zemła, kontakt w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pomocą adresu: marcin@informatics.jaworzno.pl  
III. Cele i podstawy przetwarzania 

Dane osobowe są zbierane w celu udziału w rekrutacji na zajęcia w  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 150 ustawy z dnia 14 
grudnia 2018 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów 
(Dz.U. 2019 poz. 1737). 

IV. Odbiorcy danych 
Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym 
usługi wsparcia teleinformatycznego oraz organom państwowym. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani 
do organizacji międzynarodowych. 

V. Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczęszczania dziecka/kandydata pełnoletniego na zajęcia w ILO w Jaworznie. 

mailto:patrycja@informatics.jaworzno.pl


I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie, ul. Licealna 3, 43-600 Jaworzno 

Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych odbędzie się po zakończeniu zajęć. W przypadku kandydata nieprzyjętego: przez okres roku, 
chyba że na rozstrzygnięcie Dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone 
prawomocnym wyrokiem. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
e) prawo do przenoszenia danych; 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 
VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie powyższych danych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje odmowę w procesie rekrutacji.  
VIII.  Administrator nie będzie podejmował żadnych zautomatyzowanych decyzji będących wynikiem profilowania 
 
 

 


