
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nazwisko i imiona (według aktu urodzenia)……………………………………………………………………….. 

2. Data i miejsce urodzenia : ................................................................... województwo ................................... ……… 

3. Adres zamieszkania : ul ....................................................................... Nr domu ................ Nr mieszkania……….. 

  kod pocztowy _____ -______   miejscowość .................................................................................................. ……… 

         telefon kontaktowy kandydata  ……………………e-mail kandydata .......................................................................  

4. PESEL …………………………………………… 

5. * Miejsce zamieszkania ze względu na liczbę mieszkańców: 

wieś              miasto do 5 tyś. mieszkańców              miasto powyżej 5 tyś. mieszkańców  

       *ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE 

6. Ukończona szkoła podstawowa  (nazwa) .........................................................................................................  

 miejscowość ................................................................................................................................................................  

7. Nauka języka obcego w szkole podstawowej lub poza szkołą (podać według stopnia zaawansowania) 

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

8.  Przynależność do klubów sportowych i innych organizacji pozaszkolnych     

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

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

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

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

9.  Najważniejsze sukcesy sportowe (proszę podać tytuł i rok uzyskania, max 3): 

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

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

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

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

10. Zainteresowania kandydata:.…………………………………………………………........................................ 

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

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Inna szkoła w przypadku negatywnej rekrutacji do LO MS w Pile …………………………………………………. 

Szkoła……………………………………………………….  klasa ………………………………………………… 

 

 

 

           …………………………………….

          Miejscowość, data i podpis ucznia
* 



  

Informacje o rodzicach, prawnych opiekunach ucznia 

(wypełniają rodzice, opiekun prawny) 

1. Nazwisko i imię  

Ojciec…………………………………………………..telefon kontaktowy…………………………………… 

Matka………………………………………………….. telefon kontaktowy………………………………….. 

 2. Adres zamieszkania( jeśli jest inny niż kandydata): ul ...................................................... Nr domu…... Nr mieszkania……. 

 

kod pocztowy __ __ - _____ miejscowość ......................................................................................................... …… 

adres e-mail rodziców …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

3. Stan zdrowia dziecka - oświadczenie braku przeciwwskazań do zajęć sportowych (ewentualna opieka specjalistyczna) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. *Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach (religia/etyka)  

         wyrażam zgodę                        nie wyrażam zgody  

  *ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE 

Wyrażam zgodę na udział syna w procesie rekrutacji do LO MS w Piłce Siatkowej w Pile 
 
 

podpis matki .......................................................  podpis ojca ..................................................................................  

Oświadczam, że: 

 w przypadku przyjęcia mojego dziecka do LO MS zobowiązuję się współpracować ze szkołą, dopilnować 

przestrzegania przez dziecko postanowień Statutu Szkoły. 

 zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych 

 

 
podpis matki .......................................................  podpis ojca ..................................................................................  

 

Klauzula informacyjna w ramach procesu rekrutacji  

 

1. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile przy ul. 

Wincentego Pola 11, którego przedstawicielem jest dyrektor szkoły  i są one podawane w celu przeprowadzenia rekrutacji do 

szkoły. 

2. Kontakt z inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail: iodo@sys-it.pl 

3. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być 

udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania 

(np. policja, prokuratura, sąd). 

4. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie 

zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane (za pośrednictwem systemu elektronicznego naboru)  

5. Dane będą przetwarzane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania 

spełnienia wymagań prawnych. W przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do szkoły dane osobowe będą przechowywane 

przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji m.in. w celu obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

6. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/ organizacji międzynarodowych. 

7. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich 

sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie 

rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

8. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo 

do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, że jedyną podstawą prawną 

przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na 

podstawie art. 20 RODO. 

9. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

do profilowania. 

10. Podanie danych zawartych w niniejszym kwestionariuszu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest 

warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły. 


