
Oleśnica, dnia ................................. 
 

Podanie o przyjecie do szkoły 

 
 

Nazwisko i imiona  
Data i miejsce urodzenia  
Numer PESEL  
Imiona rodziców  
Kod pocztowy, miejscowość ulica i numer/domu  
Województwo  
Powiat  
Gmina  
Numer telefonu  
Adres e-mail  

 
Proszę o przyjęcie mnie do: 

 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
 
do klasy pierwszej na semestr pierwszy ukończyłam/em szkołę podstawową ośmioklasową, gimnazjum,* 
do klasy drugiej na semestr trzeci ukończyłam/em zasadniczą szkołę zawodową, branżową szkołę I stopnia,* 
do klasy ............. na ................ ukończyłam/em ........ semestry/ów szkoły średniej (liceum lub technikum).** 
 

 
 
.......................................       ........................................  
             miejscowość, data         podpis słuchacza 
         

Do podania dołączam: 

� Świadectwo ukończenia wymaganej szkoły. 

� ......... podpisane zdjęcia. 
*właściwe podkreślić, 
** decyzję podejmuje dyrektor szkoły 

 
Klauzula informacyjnazgodna z RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietia 2016r. informuję, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych "Atena" w Oleśnicy, 56-400 

Oleśnica ul. Kochanowskiego 8 i jej jednostki tj. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Oleśnicy oraz Policealne Studium 
Zawodowe dla Dorosłych w Oleśnicy. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zawartych w 
kwestionariuszu przyjęcia do szkoły.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania i nie będą udostępniane innym 
odbiorcom. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest przyjęcie 
do szkoły. 

4. Posiada Pani/Pan prawo dożądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z 
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od dnia podpisania umowy do czasu przekazania dokumentacji szkoły do archiwum 
państwowego. 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy 

56-400 Oleśnica ul Kochanowskiego 8 w celu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. 
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 

oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
  
 
         ......................................................................... 

          podpis słuchacza 


