
PODANIE O PRZYJĘCIE DO INTERNATU ZSTI W GLIWICACH 2021/2022
KURS

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół
Techniczno-Informatycznych w Gliwicach oraz sporządzania dokumentacji internatowej w tym list księgowych i księgi wychowanków

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zostałem poinformowany że:
1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych z siedzibą w Gliwicach,
ul. Chorzowska 5, reprezentowany przez dyrektora Janusza Magierę;
2. Inspektorem ochrony danych od 25.05.2018 r. w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach jest pani Agata Zelent, tel. 32 230 68 31, e-mail:
iod@zsti.gliwice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów , a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
5. W przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - www.uodo.gov.pl.
6. Podanie danych w niniejszym formularzu jest warunkiem koniecznym aby wychowanek mógł zostać przyjęty do internatu.
7. Dane osobowe wychowanków będą przechowywane przez Internat ZSTI w Gliwicach przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody
będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

............................................................................... ………………, …………………..
Imię i nazwisko wychowanka miejscowość, data

 INTERNAT
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH

44-100 GLIWICE  UL. KRAKUSA 16

Proszę o zakwaterowanie w Internacie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach w okresie
od  .............................   do ....................................

Dokładny adres stałego zamieszkania: kod: ........................... miejscowość .......................................

ulica, nr domu i mieszkania ..........................................................................................................................

numer telefonu wychowanka …………………………………………
(dobrowolne dane podane na podstawie odrębnej zgody w dokumentach wychowawczych)

data i miejsce urodzenia wychowanka ..................................................................................

pesel (nr ewidencyjny) wychowanka .........................................................................

.

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH (*dobrowolne dane podane na podstawie odrębnej zgody w dokumentach

wychowawczych)

imię i nazwisko matki /opiekuna prawnego ............................................... * telefon ………………….

* E-MAIL …………………..….….…

imię i nazwisko ojca/ opiekuna prawnego ........................................……… * telefon  ………….……..

* E-MAIL ………………….…

adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych, jeżeli jest różny od adresu zamieszkania wychowanka

…………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres szkoły, która skierowała wychowanka na kurs. .......................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Stopień i kierunek kursu w roku szkolnym  2021  / 2022 ……………………..……

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

podpis opiekuna prawnego podpis wychowanka

Czerwiec 2021

mailto:iod@zsti.gliwice.pl

