
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEGO DLA DOROSŁYCH  
W ZESPOLE SZKÓŁ POWIATOWYCH W GOWOROWIE 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021  
 

(proszę wypełnić drukowanymi literami) 
 

Proszę o przyjęcie mnie na semestr pierwszy Liceum Ogólnokształcącego  
dla Dorosłych. 

DANE OSOBOWE KANDYDATA  

Nazwisko 
 

Imiona 
 

Data urodzenia i miejsce     
 

PESEL (w przypadku braku nr  PESEL wpisać serię i  nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

           
 
Telefon kontaktowy    E-mail 
 

  
 
 
ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA  
 
Ulica                                                     Nr domu                  Nr lokalu 
   
 
Miejscowość                                        Kod                          Poczta 
   
 
Województwo                          Powiat                                         Gmina 
   
 

                  miejscowość, data                                                 podpis kandydata 

  
 
 
Załączniki: 

□ świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej ośmioklasowej 
□ zdjęcie podpisane czytelnie 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespól Szkół Powiatowych 
w Goworowie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu 
dokonania niezbędnych formalności przy przyjęciu do grona uczniów klas 
pierwszych Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (rekrutacji). 
 
    ..............................................................            
               (czytelny podpis kandydata)              



 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół Powiatowych 
w Goworowie, danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku oraz 
dodatkowych danych takich jak: 
• oznaczenie klasy         TAK / NIE 
• fotografie ucznia wykonane w ramach życia szkolnego ( wizerunek)  TAK / NIE 
• nagrody, dyplomy, trofea, itp., pamiątki opatrzone danymi słuchacza  TAK / NIE 
• informacje o osiągnięciach, wynikach olimpiad, konkursów, zawodów  TAK / NIE 
w celach: 
• wykorzystywania w ramach wystaw dotyczących szkoły    TAK / NIE 
• wykorzystywanych w ramach wydawnictw i publikacji poświęconych szkole TAK / NIE 
• wykorzystywanych w ramach cyfrowych mediów społecznościowych szkoły TAK / NIE 
 
    ..............................................................           
               (podpis kandydata)                 
 
Zgodnie z art.13 RODO* 
• administratorem danych osobowych słuchaczy jest Zespół Szkół Powiatowych 

w Goworowie, ul. Ostrołęcka 27, kontakt email: zsp_goworowo@oswiata.org.pl 
•  administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się 

kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, korzystając z adresu email: 
iod@artaro.pl, dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, 

• dane osobowe przechowywane będą przez czas pobierania nauki oraz na czas wymagany 
przepisami Ustawy o systemie oświaty i Ustawy prawo oświatowe, 

• każdy słuchacz posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

• każdy słuchacz posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem, 

• w związku z przetwarzaniem danych słuchacz ma prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

• administrator nie zamierza przekazywać danych słuchaczy do państwa trzeciego ani do 
organizacji międzynarodowych, 

• dane osobowe słuchaczy mogą zostać ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego 
przepisami prawa, 

• w oparciu o dane osobowe słuchaczy administrator nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (badania 
upodobań, przyzwyczajeń), 

• podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 
 

Potwierdzam zapoznanie się  z powyższym tekstem i zrozumienie 
przysługujących mi praw. 
 
 
    ..............................................................           
               ( podpis kandydata)                
 


