TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ
08‐110 Siedlce, ul. Sokołowska 37
Tel.: 25 644 76 90, 515 297 899
e‐mail: biuro@twp.siedlce.pl www.twp.siedlce.pl

Wniosek o przyjęcie
na semestr ………………….. Szkoły Policealnej dla Dorosłych TWP w Siedlcach, prowadzonej w systemie
zaocznym w zawodzie: …………………………………………………………………………
Kandydat:
DANE OSOBOWE
NAZWISKO

IMIONA

NAZWISKO PANIEŃSKIE (w przypadku mężatek)

Data (dd.mm.rr) i miejsce urodzenia

PESEL

W przypadku braku PESEL podać rodzaj, serię oraz numer innego
dokumentu tożsamości

Imię ojca

Imię matki

ADRES ZAMIESZKANIA
MIEJSCOWOŚĆ

KOD

POCZTA
–

ULICA
GMINA

NR
POWIAT

WOJEWÓDZTWO

DANE KONTAKTOWE
TELEFON

ADRES E‐MAIL

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Siedlce, dnia __________________

______________________
podpis kandydata

Załączniki:
1. Świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły średniej
2. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do nauki w zawodzie
3. 2 fotografie 37x52
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest:
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Siedlcach, 08‐110 Siedlce, ul. Sokołowska 37
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
Tel.: 502 319 273, e‐mail: iod@twp.siedlce.pl
Dane zawarte w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji szkoły
oraz w przypadku przyjęcia do szkoły do prowadzenia dokumentacji szkolnej wymaganej w procesie
kształcenia.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z art. 149 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
W zebrane w ramach procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane
mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego
przez siebie postępowania.
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez szkołę, do której Kandydat zostanie
przyjęty nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tej szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1
ustawy Prawo oświatowe). Szkoły, do których Kandydat nie został przyjęty przechowują jego dane przez okres
jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu
administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są
przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku.
Dane, z powyższego Wniosku, które zostaną wykorzystane do prowadzenia dokumentacji szkolnej
wymaganej w procesie kształcenia będą przechowywane przez okres wymagany w przepisach w sprawie
postępowania z dokumentacją szkolną, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu
przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
Kandydatom, w trakcie rekrutacji, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych żądania ich
sprostowania lub usunięcia.
Po zakończonej rekrutacji, Kandydatom, którzy zostali przyjęci do szkoły przysługuje, jako Słuchaczom,
prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania oraz usunięcia o ile przepisy prawa nie stanowią
inaczej.
W przypadku kandydatów niepełnoletnich powyższe prawa przysługują prawnym opiekunom Kandydata.
Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
Ponadto przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18
RODO.
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W ramach prowadzenia procesu rekrutacji lub procesu kształcenia dane nie są przetwarzane na postawie art.
6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.
Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru oraz w
procesie kształcenia jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie
art. 20 RODO.
W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji i kształcenia nie dochodzi do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje
się żadnych profili Kandydatów.
Kandydatowi lub opiekunom prawnym Kandydata (w przypadku, gdy Kandydat jest niepełnoletni), jeżeli
twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji oraz w procesie kształcenia narusza obowiązujące
przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W
Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe,
jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły.

Oświadczam, że zapoznałem się i powyższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Siedlce, dnia ______________________

_________________________
Podpis Kandydata
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