
 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO INTERNATU 

 ZESPOŁU  SZKÓŁ  ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ im. Bohaterów Westerplatte 
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

 
(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletniego mieszkańca. Należy wypełnić drukowanymi literami. * skreślić niewłaściwe) 

 
  
 

KWESTIONARIUSZ  DANYCH  OSOBOWYCH  MIESZKAŃCA INTERNATU  
 
 
 
DANE OSOBOWE MIESZKAŃCA INTERNATU   
imię  

 
drugie imię   

nazwisko   
PESEL   
data urodzenia  
 
ADRES ZAMIESZKANIA MIESZKAŃCA  INTERNATU   
ulica   
kod 

 
nr domu   
miejscowość 

 
nr mieszkania  

 
pocztowy   
gmina   
telefon  
kontaktowy  

 
powiat   
adres e-mail  

 
 
 
 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH  
 
 
 
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ*   
imię nazwisko  
ADRES ZAMIESZKANIA   
ulica nr domu nr mieszkania 
kod pocztowy miejscowość  
gmina powiat  
telefon kontaktowy adres e-mail  

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO*  
imię nazwisko  
ADRES ZAMIESZKANIA   
ulica nr domu nr mieszkania 
kod pocztowy miejscowość  
gmina powiat  
telefon kontaktowy adres e-mail   
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………  
                  Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydat



 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu wzięcia udziału w procesie 
rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte ul. Bohaterów 
Westerplatte 1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, a w przypadku przyjęcia dziecka do placówki dalszego ich 
przetwarzania w celu prowadzenia prawidłowej dokumentacji dziecka w trakcie i po zakończeniu przebywania  
w placówce. Zgodnie z art.13  ust. 1 i 2 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 (zwanej dalej RODO) 
poinformowano mnie, że: 
1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte, 

 ul. Boh. Westerplatte 1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.  
2. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Internatu Zespołu  Szkół  

Żeglugi Śródlądowej, a w przypadku przyjęcia dziecka do placówki w celu prowadzenia prawidłowej 
dokumentacji dziecka w trakcie i po zakończeniu edukacji w placówce. 

3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, a  także prawo do przenoszenia danych,  jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych).  

4. Podanie danych  jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji oraz zapewnienia 
możliwości korzystania z placówki. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie 
procesu rekrutacji w stosunku do  dziecka. 

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione  
z mocy prawa.  

6. Udostępnione dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 
7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 
8. W przypadku przyjęcia  do Internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte  

w Kędzierzynie-Koźlu dane osobowe podane w kwestionariuszu będą przechowywane w Archiwum Szkoły 

 
 
 

          ………………………………… 
      Podpis opiekunów  

 


