Medyczne Studium Zawodowe
ul. Kasprzaka 49
01-234 Warszawa

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
kandydata

KIERUNEK:

……………………………..

SEMESTR:

………………………………

ROK SZKOLNY:

……………………………….

1. DANE PERSONALNE
pierwsze imię

drugie imię

nazwisko

poprzednie nazwisko (jeżeli zmienione)

2. PESEL, DATA I MIEJSCE URODZENIA:
PESEL

ROK

MIESIĄC

DZIEŃ

MIEJSCE URODZENIA

3. PŁEĆ, NARODOWOŚĆ, OBYWATELSTWO*
*(do wypełnienia w przypadku, gdy kandydat nie posiada nr PESEL)
PŁEĆ

NARODOWOŚĆ

OBYWATELSTWO

4. DOWÓD OSOBISTY I PASZPORT*:
*(do wypełnienia w przypadku, gdy kandydat nie posiada nr PESEL)
seria dowodu

organ wydający dowód osobisty

numer

Paszport*

5. IMIONA RODZICÓW:
ojca

6. ADRES ZAMIESZKANIA

matki

miasto: [ ]

wieś: [ ]

ulica

miejscowość

kod

poczta

7. ADRES KORESPONDENCYJNY:
ulica

miejscowość

kod

poczta

telefon

telefon komórkowy

8. DANE KONTAKTOWE:
e-mail

Oświadczenie dotyczące danych osobowych
Dane osobowe zawarte we wniosku i umowie o świadczenie usług edukacyjnych przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i przyjęcia do szkoły policealnej dla młodzieży na podstawie ustawy z
dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm) oraz Ustawy z dn. 21 kwietnia 2017r. o
zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r. poz. 949)– zgodnie z art.
23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.),
który zezwala na przetwarzanie danych osobowych gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Art. 27 ust. 2 pkt wyżej wymienionej ustawy stanowi jednocześnie podstawę
przetwarzania danych o stanie zdrowia, jeżeli zezwala na to przepis szczególny ustawy.
Podstawą zbierania i przetwarzania przedmiotowych danych osobowych jest art. 150 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
oświatowe, zgodnie z którym, wniosek zawiera:
1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku nr PESEL – serię i numer
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres korespondencyjny
2) imiona rodziców
3) adres poczty elektronicznej i numer telefonu
Pozostałe dane przetwarzane są zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie
organizacji kształcenia, o którym mowa w art. 127 ust. 1, ust. 4 i ust. 14 Ustawy Prawo oświatowe oraz art. 1 ust. 11
Ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej i niektórych ustaw.
Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

data:

czytelny podpis kandydata

