
                                                                                               

Formularz oświadczeń

Imię i nazwisko kandydata

Adres

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

(Wypełnić  tylko  w  przypadku  kandydata
niepełnoletniego)

Oświadczam, że:

Mam status rodziny wielodzietnej (3 lub 
więcej dzieci do 18 r.ż) Tak Nie 

Samotnie wychowuję dziecko Tak Nie 

Uczęszczam/ moje dziecko uczęszcza* do 
szkoły prowadzonej przez Gminę Miasta 
Toruń

Tak Nie 

Mieszkam/ moje dziecko mieszka* poza 
Toruniem w odległości od 30 – 50 km Tak Nie 
Mieszkam/ moje dziecko mieszka * poza 
Toruniem w odległości powyżej  50 km Tak Nie 

Uczęszczam/ moje dziecko uczęszcza* do 
oddziału mistrzostwa sportowego w szkole, 
której organem prowadzącym jest Gmina 
Miasta  Toruń

Tak Nie 

Moje rodzeństwo/ rodzeństwo mojego 
dziecka* korzysta z internatu Tak Nie 

DATA

Podpis kandydata pełnoletniego lub w 
podpis rodzica/opiekuna prawnego w 
przypadku kandydata niepełnoletniego

Oświadczam, że wszystkie powyższe dane
są  zgodne  z  prawdą.  Jestem  świadomy
odpowiedzialności  karnej  za  złożenie
fałszywego oświadczenia.

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



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest X Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Stefana Banacha w Toruniu z siedzibą w
87-100 Toruniu, pl. Św. Katarzyny 9;

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do Internatu przy X Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu;

3.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku otrzymania miejsca  w Internacie X
LO  - do 2 lat po zakończeniu zakwaterowania

4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania,
prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo do cofnięcia  zgody  w dowolnym momencie  bez  wpływu  na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

6.podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem przyjęcia do Internatu. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w procesie rekrutacji;

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

                                                                                                                                     podpis rodzica/ opiekuna prawnego

                                                                                                                              (w przypadku kandydata niepełnoletniego)

 

                   ...................................................                                   
podpis kandydata


