
 

 

 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO LICEUM 

 
Formularz przeznaczony jest dla absolwentów szkół podstawowych starających się o przyjęcie do: 

 
Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach 

ul. Żwirki i Wigury 4 
05-281 Urle tel. 25 675 48 94 

e-mail: lo_urle@wp.pl                        www.liceumurle.pl 
 
                             

              Klasa, do której kierowany jest wniosek                    (Postaw krzyżyk przy wybranej klasie) 
                                                                                                                                         NOWOŚĆ 
              Oddział Przygotowania Wojskowego                                                     Klasa lotnictwa wojskowego      
              Klasa policyjna                                                                                            Klasa stewardess/stewardów 
              Klasa ratownictwa medycznego    
 
Część 1 – DANE KANDYDATA 
1.1. Nazwisko 
                            
1.2. Imię (imiona) 
                            
Dane urodzenia 
1.3. Data urodzenia 
Dzień-miesiąc-rok 

1.4 Miejsce urodzenia 1.5. PESEL 

  -   -                
Część 2 – DANE O RODZICACH/OPIKUNACH KANDYDATA 
2.6. Imię i nazwisko ojca/opiekuna 
 
 

2.7. Imię i nazwisko matki/opiekuna 

Miejsce zamieszkania 
2.8. Miejscowość 
 
 

2.9. Ulica 2.10. Nr domu 

2.11. Kod pocztowy 
 
 

2.12. Poczta 2.13. Telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów, e-mail (jeżeli 
Państwo posiadają) 
 
 
 

  -    

 
 
Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 
 
 
 
……………………………………………………………                                                       ……………………………………………………………….. 
                         Podpis kandydata                                                                                                           Podpis rodziców/opiekunów prawnych 
 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

Szanowni Państwo 
Podstawę przekazania Państwu tej informacji stanowi art. 13 oraz art. 14 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) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) zwanego dalej 
RODO. 
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach przy ul. Żwirki 
i Wigury 4, 05 – 281 Urle, nr tel.: 25 675 4894, e – mail: lo_urle@wp.pl. 

 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

 Administrator na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje 
operacje przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem: iod@fus-system.pl. lub telefonicznie nr 
512323044. 

 
PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO w celu:  
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  w związku z prowadzeniem naboru do szkół, między innymi: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe. 
 
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli wynika bezpośrednio z przepisów prawa; 
 Zbiorów, rejestrów administracji publicznej, co również wynika z przepisów prawa; 
 Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji przyjętego celu.  

 
UDOSTĘPNIANIE PRZEZ ADMINISTRATORA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 

 Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni przez administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie, 
wynikającym z ich zakresów obowiązków; 

 Odbiorcami danych osobowych w ściśle określonych przypadkach będą Powiat Wołomiński jako organ prowadzący, jak również organy 
publiczne, instytucje uprawnione do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

 Dane osobowe gromadzone przez szkołę nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 
PRZECHOWYWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 

 Dane osobowe przetwarzane przez administratora będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały 
zebrane, jednak nie dłużej do zakończenia nauki przez ucznia, natomiast kandydatów nieprzyjętych nie dłużej niż przez rok. 

 
PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 
Każda osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo: 

 dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii (art. 15 RODO); 
 żądania ich sprostowania (art. 16 RODO); 
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (art. 18 RODO); 
 do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy 

przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa o ochronie danych osobowych; 
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie administratora, lub kierując korespondencję na adres administratora.  
1. Nie przysługuje Państwu prawo:  

 usunięcia danych osobowych (wynikające z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO); 
 przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
 sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 

6 ust. 1 lit. c RODO (art. 21 RODO).  
2. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.  

                                                                                                                                                       
 

W imieniu administratora  
                                                                                                                                                      Dyrektor Szkoły 


