
Załącznik 1

Nr wniosku: …..................................                                               Wisła, dnia……....…………......

Podanie o przyjęcie do internatu przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Wiśle

       Proszę o przyjęcie do internatu na rok szkolny …...................................................... moją córkę/

mojego syna/ pełnoletniego ucznia  ......................................................................................................

Prośbę swą motywuję tym, że 

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

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

Proszę o przydzielenie mi pokoju nr  …...............

Proszę o zakwaterowanie w nim wspólnie z: 

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

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

DANE OSOBOWE KANDYDATA

PESEL*

Imię* Drugie Imię

  

Nazwisko* Data urodzenia*

Numer telefonu Adres e-mail

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA

Województwo* Powiat*

Gmina* Miejscowość*

Ulica* Dzielnica*

Nr domu*/Nr 
mieszkania

Kod pocztowy*

2. Opiekun- dane.

DANE OSOBOWE OPIEKUN I

Opiekun
(niepotrzebne 
skreślić)

Matka Opiekun prawny Nie udzielił informacji

*Imię *Nazwisko
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ADRES ZAMIESZKANIA OPIEKUN I

Województwo Powiat

Gmina Miejscowość

Ulica Dzielnica

Nr domu/Nr 
mieszkania

Kod pocztowy

DANE KONTAKTOWE OPIEKUN I

Telefon kontaktowy

Adres e-mail**

2. Opiekun - dane.

DANE OSOBOWE OPIEKUN II

Opiekun
(niepotrzebne 
skreślić)

Ojciec Opiekun prawny Nie udzielił informacji

*Imię *Nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA OPIEKUN II

Województwo Powiat

Gmina Miejscowość

Ulica Dzielnica

Nr domu/Nr 
mieszkania

Kod pocztowy

DANE KONTAKTOWE OPIEKUN II

Telefon kontaktowy

Adres e-mail**

KRYTERIA PRZYJĘĆ 
(Proszę zaznaczyć TAK przy kryteriach, które kandydat spełnia)

Kryteria ustawowe

1 Wielodzietność rodziny kandydata. TAK NIE

2 Niepełnosprawność kandydata. TAK NIE

3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata TAK NIE
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4
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata lub dla kandydata 
pełnoletniego niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą 
kandydat sprawuje opiekę.

TAK NIE

5 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie TAK NIE

6
Objęcie kandydata pieczą zastępczą (nie dotyczy kandydata 
pełnoletniego).

TAK NIE

Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych.

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, określonych w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016

r. Prawo oświatowe dalej jako Prawo oświatowe dla kandydata niepełnoletniego oraz w art. 136 ust. 3 pkt 2 Prawa oświatowego dla

kandydata pełnoletniego.

 

Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o ustawę Prawo oświatowe. Nowi kandydaci zostaną przyjęci do bursy/internatu na rok 

szkolny 2021/2022 zgodnie z zasadami rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022.

 

Przyjmuję do wiadomości, że:

1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów 

potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

2. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek o 

przyjęcie, nie uwzględnia kryterium, pomimo zaznaczenia go przez rodzica/opiekuna prawnego.

3. Na wniosku niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia ze szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.

4. W okresie wskazanym w harmonogramie należy potwierdzić w elektronicznym systemie rekrutacji wolę zapisu kandydata do 

bursy, do której został zakwalifikowany. Potwierdzenie w systemie woli zamieszkania jest warunkiem przyjęcia do bursy/internatu.

 

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

podpis matki/opiekuna prawnego                       podpis ojca/opiekuna prawnego                            podpis pełnoletniego kandydata

 

Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z zasadami rekrutacji do bursinternatów oraz ze Statutem i innymi dokumentami 

wewnętrznymi bursy/internatu, do której rekrutuję dziecko / się (w przypadku kandydata pełnoletniego) w roku szkolnym 

2021/2022, i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

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

podpis matki/opiekuna prawnego                       podpis ojca/opiekuna prawnego                            podpis pełnoletniego kandydata
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 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
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oraz w oparciu o Ustawę z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) informuję,
że:
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle,

ul. Reymonta 2, tel.: 33 8552474, email: dyrektor@zsghwisla.pl
2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych możliwy jest kontakt

z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół  Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle  pod
numerem tel. 603850154 lub adresem email: iodo@zsghwisla.pl.
3. Dane osobowe Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kan-
dydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 131 ust. 2 Prawa oświatowego dla kandydata niepełno-
letniego oraz z art. 136 ust. 3 pkt 2 dla kandydata pełnoletniego Prawa oświatowego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzy-
skania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres nie dłuższy niż do końca okresu, w któ-
rym kandydat uczęszcza do internatu, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzo-
ne w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w internacie, przez okres roku,
chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu administracyj-
nego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:  żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Dane osobowe można uzupełniać, uaktualniać lub prostować na pisemny wniosek zainte-
resowanego skierowany do administratora danych.
8. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych 
9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do odbior-
cy w państwie trzecim.
10. W przypadku uznania,  iż przetwarzanie przez  Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelar-
skich w Wiśle Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy, przysługuje Pani/Panu prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować przyjęcia do internatu. 

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych informacji.  

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

podpis matki/opiekuna prawnego           podpis ojca/opiekuna prawnego                         podpis pełnoletniego kandydata

 


