
 

 

……………………………………………dnia……………. 

……………………………………………………………… 
/imiona i nazwisko kandydata/ 

 

……………………………………………………………… 
/data i miejsce urodzenia kandydata/ 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE 

DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA 

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

IM. JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM 

 

Proszę o przyjęcie mnie do branżowej szkoły II stopnia na kierunek: 
 

 technik pojazdów samochodowych 

 technik mechanik 

 technik żywienia i usług gastronomicznych 
 

DANE KANDYDATA 

 

Adres kandydata………………………………………………………………………………

  

PESEL ………………………………………………………………………………………..

  

Imiona rodziców………………………………………………………………………………

  

Nr telefonu kandydata………………….…………………………………………………….. 

 

Adres e-mail………………………………………………………………………….………. 

 

Nazwa oraz rok ukończonej szkoły………………………………………………………….. 

 

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

 

Kwalifikacja…………………………………………………………………………………. 
 

 

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

podpis kandydata 

Załączniki do podania: 

1. świadectwo ukończenia zsz lub bsIs 

2. świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 

3. zaświadczenia lekarza medycyny pracy 

4. 2 fotografie 



 

Zgodnie z art. 13 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),  

 publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:  

1. Administratorem danych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim 

ul. Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski reprezentowany przez Dyrektora.   

 

2. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim  powołany został Inspektor 

Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: maciej.celinski@zspradzyn.pl ) 

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji zajęć. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym archiwalnych.   

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia.   

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:  

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych.  

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konsekwencją niepodania danych osobowych 

jest brak możliwości przyjęcia do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu 

Podlaskim. 

Czy kandydat posiada opinię poradni psychologiczno –pedagogicznej? 

□ TAK* □ NIE 

Czy kandydat posiada orzeczenie poradni psychologiczno –pedagogicznej? 

 □ TAK* □ NIE 

Czy kandydat posiada orzeczenie o niepełnosprawności Powiatowego Zespołu Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności? 

□ TAK* □ NIE 

*Jeżeli posiada proszę o dołączenie kserokopii dokumentu. 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przeze mnie oraz na 

umieszczanie, publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojej osoby 

zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości szkolnych oraz uczestnictwem w programach, projektach, 

zawodach, konkursach i innych uroczystościach organizowanych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

im. Jana Pawła w Radzyniu Podlaskim, na stronie internetowej szkoły www.zspradzyn.ploraz na portalu 

facebook.pl/radzynzsp, kronice szkolnej oraz w lokalnych mediach w celu informacji i promocji szkoły. 

 

 

 

……….…………..…................... 

podpis kandydata 

 

 

mailto:maciej.celinski@zspradzyn.pl

