
Załącznik Nr 1do REGULAMINU 
przyjmowania uczniów na rok szkolny 2020/2021  

w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości  
im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy 

Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie 

 
 

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości  
im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy 

Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie 

ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków  

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na rok szkolny 2020/2021 do klasy………………..........  
Publicznego Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

 
…...........................................................................................................  

(specjalność)  
 

PESEL kandydata 

 
NAZWISKO PIERWSZE IMIĘ DRUGIE IMIĘ 

   

   

 
1. Data i miejsce urodzenia: dzień ………….  miesiąc (słownie) ………………………………...rok ……………………  
miejsce urodzenia ………………………………..województwo ……………………………..............................................  
2. Obywatelstwo: ……………………………….  
3. Dokładny adres zameldowania:  
miejscowość: ………………………………….... ulica/osiedle ...……………………………............................................  
nr domu ……… nr mieszkania ……… kod pocztowy …………… poczta …………………..........................................  
województwo ………………………….  powiat …………………… gmina ……………………..………….………………  

wieś miasto poniżej 5 tys. mieszkańców miasto powyżej 5 tys. mieszkańców  
 
4.Dokładny adres zamieszkania (jeśli inny niż adres zameldowania):  
miejscowość: ………………………………….... ulica/osiedle ...…………………………………………………………….  
nr domu ……… nr mieszkania ……… kod pocztowy …………… poczta …………………..........................................  
województwo ………………………… powiat ………………….. gmina ………………………………………………… 

wieś miasto poniżej 5 tys. mieszkańców miasto powyżej 5 tys. mieszkańców  

5. 
 
Dane kontaktowe ucznia:     

 telefon komórkowy ……………………………………………….. adres e-mail ……….……………………............... 

6. Dane o rodzicach/opiekunach prawnych    
     

 Dane  Ojciec biologiczny    Matka biologiczna        Opiekun Prawny  
      

Imię i nazwisko      
      

Telefon komórkowy      
      

Adres e-mail      
      

7. Nadzór kuratora sądowego TAK NIE    
Jeżeli tak, prosimy podać nazwisko i imię Kuratora …………………………………nr tel. ……………………………… 
8. Dostosowania w szkole podstawowej  TAK            NIE 
Jeżeli tak, prosimy podać jakie: …………………………………………………………………………………………………  
9. Zaświadczenia, opinie, orzeczenie kwalifikacyjne z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 

tym publicznej poradni specjalistycznej, orzeczenie o niepełnosprawności**, inne 

…………………………………………............................................................................................................................. 
 

*niepotrzebne skreślić **właściwe podkreślić 
  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb szkoły. 
 

Kraków, dnia ………………………….. 2020 roku ………………………………………. 
(podpis kandydata) 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dot. ochrony danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  Zespół Szkół 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie ul. Rzeźnicza 
4,31 – 540 Kraków informuje Panią/Pana, że: 

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Rzemiosła I Przedsiębiorczości MIRiP w 

Krakowie, którą reprezentuje Dyrektor Szkoły, kontakt listowy na adres Szkoły , email: szkola@izba.krakow.pl 

2. Dane osobowe  zebrane w podaniu o przyjęcie do Szkoły  będą wykorzystywane tylko w celu załatwienia tego 

podania. 

3. W przypadku przyjęcia do Szkoły  dane osobowe zebrane  w podaniu o przyjęcie do Szkoły, jak również dane 

zebrane w innych dokumentach   będą wykorzystywane w celu:  

a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole w związku  prowadzeniem zadań dydaktycznych , 
wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających z przepisów prawnych dot. oświaty, a w szczególności z 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe, 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę  Prawo oświatowe  (art. 6 ust. 1 c RODO),  
b. realizacji umów i działań podjętych na Państwa życzenie lub których jesteście stroną (art. 6 ust. 1 b RODO),  
c. marketingu i promocji  szkoły, utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły (art. 6 ust. 1 a RODO) – w tym 
przypadku przetwarzanie dotyczy tylko wizerunku  oraz imienia i nazwiska ucznia. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, którym Szkoła powierzyła wykonywanie obsługi 
informatycznej, księgowej, inne usługi pomocnicze  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów dla których  są 
przetwarzane, a po tym czasie przez okres wnikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

6. Posiadają Państwo  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 
danych, prawo sprostowania danych osobowych ,  prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadku 
gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody i mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji, 
ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania , 
cofnięcia zgody na przetwarzanie – w zakresie w jakim prawo to może być wykonywane zgodnie z RODO.  

7. W razie gdyby uznali Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu  
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Decyzje dotyczące realizacji celu dla którego przekazali Państwo  swoje dane osobowe nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

9. Podanie przez Państwa  danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym w zakresie w jakim dane dotyczą 

celów określonych w pkt. 3 a, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. 

 
 
Kraków, dnia…………………..                                         ..……..…………………………………………. 
                                                                                                 (podpis ucznia pełnoletniego/rodzica) 
                                                             

      Niniejszym wyrażam zgodę na:  
 

      Umieszczenie moich zdjęć wykonanych podczas zajęć w szkole lub poza szkołą  
      w związku z uczestniczeniem w zajęciach organizowanych przez szkołę lub inny  
      podmiot wskazanych przez szkołę na stronie internetowej szkoły 
 
 
 
Kraków, dnia ………………….                                                     .. .….………………………………. 
                                                                                                             (podpis ucznia pełnoletniego/rodzica) 

 
 

 


