Warszawa, dn. ……………………………………

Imię i nazwisko ojca/opiekuna: …………………………………………………..
Zawód ojca/opiekuna: ……………………………………………………………..
Imię i nazwisko matki/opiekunki …………………………………..………….......
Zawód matki/opiekunki …………………………………………………………....
Adres zamieszkania: ……………………………………………….……………....
Adres zameldowania: ……………………………………………….……………...
Adres i nazwa szkoły rejonowej: …………………………………………………..
Tel. matki/opiekunki: ……………………………………………………...………..
Tel. ojca/opiekuna: …………………………………………………………………
Kontaktowy adres e-mail: ……………………………..……………………………

Podanie
Proszę przyjęcie: ……………………………………………………...……..……
(imiona i nazwisko dziecka)
do klasy …………………….…..… w roku szkolnym ……..............…………….
Data i miejsce urodzenia dziecka: ..........................................…........................

Zobowiązuję się do współpracy ze szkołą w zakresie (prosimy zakreślić przynajmniej
jeden pkt.):
● pomocy prawnej
● wsparcia w pracach budowlanych (analiza kosztorysów, poszukiwanie firm
budowlanych)
● pomocy w opiece nad dziećmi na wycieczkach itp.
● pomocy „fizycznej”: malowanie, szycie, inne (jakie?)
……………………………………….
● wyszukiwania informacji o grantach
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● zorganizowania wycieczki do swojego (lub innego interesującego) miejsca
pracy
● pomocy w organizowaniu imprez szkolnych
● śledzenia informacji o wydarzeniach kulturalnych i pomocy w zakupie
biletów
● współpracy z mediami
● inne propozycje (jakie?)…………....……………………………………….
………………………………………………………………………………
………………................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, moich danych osobowych przez szkołę, zgodnie z
ustawą z dnia 27.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,. Przysługuje mi prawo
wglądu do moich danych osobowych, ich poprawianie, żądanie zaprzestania
przetwarzania. Co potwierdzam podpisem złożonym na niniejszym wniosku.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczniów jest Zespół Szkół Ogólnokształcących
STO w Warszawie, ul. Toruńska 23, 03-226 Warszawa,
2) dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji,
zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4) każdy kandydat do szkoły posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio
udzielonej zgody
5) kandydat do szkoły ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

Podpis matki/opiekunki: ………………………….
Podpis ojca/opiekuna: ………………………….
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