Wniosek
o przyjęcie do Technikum Mundurowego w Toruniu
DANE OSOBOWE UCZNIA
Imię …………………………………………………………..…………………..
Nazwisko………………………………………………………………………….
Numer PESEL ……………………………………………………………………
Data urodzenia ……………………………………………………………………
Miejsce urodzenia ……………………………………………………………...…
Adres zamieszkania …………………………………………………………...….
DANE OSOBOWE RODZICÓW lub PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Imię i nazwisko (matka) ……………………………………………….…………
Adres zamieszkania………………………………………………….……………
Telefon kontaktowy……………………………………………………….………
Adres e-mail ……………………………………………………………...………
Imię i nazwisko (ojciec)…………………………………………………..………
Adres do korespondencji……………………………………………………….…
Telefon kontaktowy……………………………………………………….………
Adres e-mail ………………………………………………………………...…….

Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2022/23 do klasy pierwszej o profilu wojskowym w
Technikum Mundurowym w Toruniu, w zawodzie (zaznaczyć jeden zawód):
a) technik logistyk

–

symbol zawodu: 333107,

b) technik mechanik

–

symbol zawodu: 311504,

c) technik informatyk –

symbol zawodu: 351203,

d) technik programista –

symbol zawodu: 351406,

e) technik ekonomista –

symbol zawodu: 331403,
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W przypadku braku naboru na wybrany przeze mnie zawód, proszę o przyjęcie do klasy
w zawodzie:

……………………………………………………………………………………
Jestem absolwentem ośmioklasowej szkoły podstawowej (wpisać nazwę szkoły):

……………………………………………..……………………………………...
Rok ukończenia szkoły podstawowej:

…………………………...………………………………………………………..
LISTA WYBRANYCH SZKÓŁ I ODDZIAŁÓW WEDŁUG KOLEJNOŚCI
PREFERENCJI
LP

NAZWA I ADRES SZKOŁY

ODDZIAŁ/GRUPA

OŚWIADCZENIE RODZICÓW lub PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA
Stwierdzamy, że znana jest nam decyzja naszego dziecka o wyborze szkoły. Zapoznaliśmy
się z informacjami zawartymi w podaniu:
…..…………………….………………
miejscowość, data

…………………………………………………….
czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów

…..…………………….………………
miejscowość, data

……………………………………………………...
czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Toruniu w celu prowadzenia rekrutacji do Technikum Mundurowego
w Toruniu.
Otrzymałem informację dotycząca przetwarzania danych osobowych

…..…………………….………………
miejscowość, data

……………………………………………………
czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów

……………………………………
miejscowość, data

…..…………………….…………………..
czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów

ZAŁĄCZNIKI:
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
2 fotografie.
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w zawodzie (skierowanie wydaje szkoła po zakwalifikowaniu kandydata do danego
zawodu w szkole – badanie wykonane będzie na koszt szkoły).
5) Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli dotyczy).
1)
2)
3)
4)
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
dla celów rekrutacji uczniów do Technikum Mundurowego w Toruniu.

W związku z realizacją wymogów 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 - dalej „RODO”), przekazujemy następujące
informacje:
1. Administrator danych:
Administratorem danych osobowych jest Technikum Mundurowe w Toruniu, reprezentowane przez
Dyrektora. Dane adresowe: 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 37/41, tel.: 0-56 659-19-39 w. 154
2. Inspektor Ochrony Danych:
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych w następujący sposób:
• drogą elektroniczną: iod@zdz.torun.pl
• pisemnie: adres siedziby Administratora danych.
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:
Dane osobowe kandydatów do Szkoły oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą
przetwarzane w celu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO (wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO
(przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym jakim jest
zapewnienie odpowiedniej opieki uczniom) w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000 ze zm.), które określają
treści wniosku o przyjęcie do szkoły i jego załączników, kryteria rekrutacyjne i sposób ich określania
przez organ prowadzący, zasady dostosowania szkoły do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a także zasady przechowywania danych
osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.
4. Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami danych osobowych kandydata oraz danych osobowych rodziców lub opiekunów prawnych
kandydata będą upoważnieni pracownicy Szkoły lub inne osoby działające z upoważnienia Szkoły, do
których zadań należy rekrutacja uczniów lub podmioty, którym Szkoła powierzy przetwarzanie danych
osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
5. Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przechowywane przez okres pobierania nauki ucznia w Szkole.
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W sytuacji nieprzyjęcia do szkoły, dokumenty kandydata zostają mu zwrócone, a w przypadku ich
nieodebrania, dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku (zgodnie z art.160 ust 2 Ustawy
Prawo oświatowe). Po tym terminie następuje komisyjne zniszczenie dokumentów zawierających dane
osobowe.
6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane osobowe dotyczą przysługują
następujące uprawnienia:
1) dostępu - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe.
(art. 15 RODO);
2) do otrzymania kopii danych
3) do sprostowania
4) do usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już
podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania lub były
przetwarzane niezgodnie z prawem (art. 17 RODO);
5) do ograniczenia przetwarzania
6) do przenoszenia danych - (art. 20 RODO);
7) do sprzeciwu - (art. 21 RODO);
8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, przetwarzanie danych
osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody
spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda
ta została wyrażona.
9) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa. Niepodanie wskazanych danych osobowych, może skutkować
brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji kandydata do Szkoły.
Dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia
jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.
Oświadczam, że powyższa informacja została mi przekazana. Jednocześnie potwierdzam
fakt – w imieniu własnym oraz w imieniu mojego podopiecznego – zapoznania się z informacją,
która jest dla mnie czytelna i w pełni zrozumiała.

………………………………………..
miejscowość, data

……………………………………………………
czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów
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