
   
 

 

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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, w zakresie przeprowadzenia rekrutacji oraz realizacji kształcenia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
oświatowe oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na 
stronie internetowej szkoły. 

 

Janów, dnia …………………………………..  r. 

Imię i nazwisko kandydata  
 

Ukończona Szkoła Podstawowa 
(nazwa, miejscowość) 

  

 

Do Dyrektora Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Janowie 

 

PODANIE 

O PRZYJĘCIE DO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W JANOWIE 

DO KLASY …… NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

I. KIERUNEK KSZTAŁCENIA 

Technikum. im. prof. Jozefa Marcinkiewicza w Janowie 
(w przypadku złożenia podania na więcej niż jeden kierunek proszę wstawić cyfrę od 1 do 3 przy preferowanych kierunkach kształcenia  
1 – kierunek na pierwszym miejscu, 2 – kierunek na drugim miejscu, 3 – kierunek na trzecim miejscu) 
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  

Technik rolnik  

Technik weterynarii  

Technik żywienia i usług gastronomicznych  

Branżowa Szkoła I Stopnia im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie 

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych  

Rolnik  

 
II. DANE OSOBOWE UCZNIA 

Imię  
 

Drugie imię  

Nazwisko  Data urodzenia  
 

Miejsce urodzenia  
 

PESEL            

W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu 
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

 

III. ADRES ZAMIESZKANIA UCZNIA 

Województwo  
 

Powiat  

Gmina  Miejscowość  
 

Kod pocztowy   -    Ulica, numer 
domu/mieszkania 

 

 

 

 



   
 

 

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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, w zakresie przeprowadzenia rekrutacji oraz realizacji kształcenia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
oświatowe oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na 
stronie internetowej szkoły. 

 

IV. DANE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 1 

Imię  
 

Nazwisko  

Gmina  
 

Kod pocztowy   -    

Miejscowość  
 

Numer telefonu  

Adres e-mail  
 

Ulica, numer 
domu/mieszkania 

 

 

V. DANE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 2 

Imię  
 

Nazwisko  

Gmina  
 

Kod pocztowy   -    

Miejscowość  
 

Numer telefonu  

Adres e-mail  
 

Ulica, numer 
domu/mieszkania 

 

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE O UCZNIU 

Preferowane języki 
obce 

 
 

Numer telefonu  

Adres poczty 
elektronicznej 

 

Uczeń posiada/zaznacz 
właściwą odpowiedź 
wpisując X/ 

orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 

POSIADA  NIE 
POSIADA 

 

opinie poradni 
psychologiczno-pedagogicznej 

POSIADA  NIE 
POSIADA 

 

 

   
czytelny podpis kandydata  czytelny podpis rodzica/opiekuna 

prawnego 
Załączniki (komplet dokumentów): 
- 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie) 
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał) 
- zaświadczenie z egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej (oryginał) 
- karta zdrowia i bilans 
- opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej (w przypadku posiadania) 
- książeczka zdrowia (technik żywienia i usług gastronomicznych)  
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu 
 

Pokwitowanie odbioru dokumentów (w przypadku zakończenia nauki): 
 

Janów, data                   

  czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 
pełnoletniego ucznia) 

 

1,2 
Niepotrzebne skreślić 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych do celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora Danych Osobowych w 
przestrzeni publicznej i w mediach oraz na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia  r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59) wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych zawartych w niniejszym kwestionariuszu do celów rekrutacji i kształcenia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. 
 
 

czytelny podpis rodzica/opiekuna 
prawnego/pełnoletniego ucznia 



   
 

 

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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, w zakresie przeprowadzenia rekrutacji oraz realizacji kształcenia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
oświatowe oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na 
stronie internetowej szkoły. 

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW/UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW/OPIKUNÓW PRAWNYCH  
W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBTY DZIAŁALNOSCI STATUTOWEJ 

 
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) informuję, 
że: 

1. Administratorem danych osobowych kandydatów/uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Janowie, ul. Białostocka 22, 16-130 Janów, ul. Białostocka 22, 16-130 Janów, NIP 545-144-71-48, 
REGON 001059082, telefon 857216216, e-mail sekretariat@zsckrjanow.edu.pl, której przedstawicielem jest Dyrektor szkoły, 
zwany dalej Administratorem. 

2. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie został powołany Inspektor danych osobowych (IOD) zgodnie z art. 
158 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz realizacji kształcenia w Zespole 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie zgodnie z Ustawą z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, 
poz. 2198), Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019, poz. 996) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r. 

4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 
U. poz. 2198) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996). 

5. Odbiorcami danych osobowych kandydata/ucznia oraz rodziców/opiekunów prawnych będą wyłącznie podmioty uprawnione 
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Każdy kandydat/uczeń oraz rodzice/opiekunowie prawni mają prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania w 
przypadku nieprawidłowości, przeniesienia, usuniec8ia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Kandydat/uczeń oraz rodzice/opiekunowie prawni mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. 
9. Na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie działa monitoring  w trosce o bezpieczeństwo 

kandydatów/uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych. 
10. Administrator prowadzi operację przetwarzania następujących kategorii danych osobowych kandydatów/uczniów oraz 

rodziców/opiekunów prawnych: imię/imiona, nazwisko, data/miejsce urodzenia, adres zamieszkania, pesel, imiona/nazwiska 
rodziców/opiekunów prawnych, zwolnienia lekarskie, zaświadczenia, opinie, orzeczenia, dochód rodziny, telefon, e-mail, 
wizerunek, numer konta, informacje na temat spełniania obowiązku szkolnego, monitoring, rekrutacja, egzaminy zawodowe, 
egzaminy maturalne,  praktyki zawodowe, udział w projektach unijnych, profilaktyka/przestępczość, udział w 
konkursach/olimpiadach/zawodach sportowych, stypendium, program „wyprawka szkolna”, wyjazdy/wycieczki, ubezpieczenie, 
losy absolwentów i inne dane wynikające z zadań dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych. 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się i nie wnoszę zastrzeżeń. 
 
 

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
lub pełnoletniego ucznia 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

 
Na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) wyrażam zgodę 
na rozpowszechnienie mego wizerunku/wizerunku mego dziecka w ramach działań dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych 
realizowanych przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie i umieszczanie zdjęć na portalach internetowych. 

 
 

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
lub pełnoletniego ucznia 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 
 
Na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) wyrażam zgodę 
na rozpowszechnianie mego wizerunku/wizerunku mego dziecka w ramach działań dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych 
realizowanych przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie i umieszczanie zdjęć na portalach internetowych, których 
serwery znajdują się poza granicami kraju. 
 

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
lub pełnoletniego ucznia 

 

 

mailto:sekretariat@zsckrjanow.edu.pl

