
               
Toruń dnia

                                                                                             
 

                           DYREKTOR       
                                                                                     X Liceum Ogólnokształcącego 
                                                                                     w Toruniu
                                                                                    

  

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO INTERNATU X LO

Rok szkolny
Od dnia

DANE KANDYDATA
IMIĘ

NAZWISKO

DATA URODZENIA
Nr PESEL

IMIONA I NAZWISKA 
RODZICÓW/ OPIEKUNÓW 
PRAWNYCH
(kandydat pełnoletni podaje tylko 
imiona) 

ADRES   ZAMIESZKANIA
KANDYDATA
ADRES ZAMIESZKANIA 
RODZICÓW/OPIEKUNÓW 
PRAWNYCH
(Wypełnić tylko w przypadku 
kandydata niepełnoletniego)

E – mail kandydata

E-mail rodzica/opiekuna 
prawnego
(Wypełnić tylko w przypadku 
kandydata niepełnoletniego)

Nr telefonu kandydata

Nr telefonu 
rodziców/opiekunów prawnych
kandydata
(Wypełnić tylko w przypadku 
kandydata niepełnoletniego)



INFORMACJE O SZKOLE KANDYDATA

Nazwa szkoły

Adres

Klasa

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 Zespole 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

Załączniki do wniosku:
1 Wypełniony formularz oświadczeń tak nie

2 Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata

3 Orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego kandydata

4 Orzeczenie o niepełnosprawności 
rodzica/opiekuna prawnego

5 Poświadczenie pieczy zastępczej

6

7

8


