
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie 
ul. Słoneczna 6, 36-200 Brzozów, Tel. 013 4341851, NIP: 6861294578; 
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………………………………….               Brzozów,…………………………….. 
(Imię i nazwisko) 

 

…………………………………. 
(Adres zamieszkania) 

 

…………………………………. 
(Nr  telefonu) 

 

Do Dyrektora  

Zespołu Szkół Budowlanych  

w Brzozowie 

 

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

na podbudowie szkoły podstawowej lub gimnazjum (nauka trwa 4 lata) 

Proszę o przyjęcie mnie na semestr I w roku szkolnym ………… w systemie zaocznym do 

Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie. 

Dane kontaktowe kandydata: 

 
(Nazwisko) 

 

 
(Imię) 

 

 
(Drugie imię)  

 
(Data urodzenia)  (Miejsce urodzenia) 

 

 
(Pesel) 

 

 
(Imiona rodziców) 

 

W załączeniu : 
1. Świadectwo ukończenia szkoły  
2. 2 fotografie 

 ……………………………………………… 
                                                                                                                                                                               (Podpis kandydata) 



Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie 
ul. Słoneczna 6, 36-200 Brzozów, Tel. 013 4341851, NIP: 6861294578; 

email: zsbbrzozow@wp.pl;  www.zsbbrzozow.pl 
 

 

 

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców, 
opiekunów prawnych w ramach procesu rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych 

im. Tadeusza Kościuszki 
 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016 r., str. 1), wszystkich kandydatów ich rodziców, opiekunów prawnych informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest 
Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie. 

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w sprawach ochrony i przetwarzania danych 
osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iodbrzozow@interia.eu lub pisemnie na adres 
ul. Słoneczna 6, 36-200 Brzozów. 

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO a w szczególności 
w oparciu o przepisy zawarte w: 

-  ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.); 
- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 
610). 

4. Państwa dane osobowe i dane osobowe kandydata pozyskane w celu rekrutacji do placówki 
będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa (art. 160 ustawy Prawo 
oświatowe), w tym: 

- dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja 
postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko 
uczęszczać będzie do Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie. 

5. Rodzicom, opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo do: 
- żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie 

 

 

................................................. 
(Data i podpis) 


