Wniosek kandydata o przyjęcie do
I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie
w roku szkolny 2022/2023
Заява кандидата про зарахування до
I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie - 2022-2023

ПРОШУ ЗАПОВНИТИ ЗАЯВУ ЛАТИНСЬКИМИ ЛІТЕРАМИ

1. DANE OSOBOWE UCZNIA

Imiona i nazwisko (Ім'я і прізвище):
......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data urodzenia i miejsce urodzenia (Дата народження (день-місяць-рік), місце народження): ..........................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

Telefon (телефон):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………….……………

E-mail (e-майл):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..……………………………………………..….……

Adres zamieszkania w Ukrainie (місце проживання в Україні, поштова адреса):
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Adres zamieszkania w Polsce (місце проживання в Польщі, поштова адреса):
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. NUMER PASZPORTU DZIECKA- jeśli posiada (номер паспортy дитини) - якщо він є……………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nadany w Polsce numer PESEL (Номер PESEL присвоєно в Польщі)

………………………………………………………………………………………………

3. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH (особисті дані батків / законні опікуни):
Imię (ім'я), nazwisko (прізвище) мами
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania w Ukrainie (місце проживання в Україні, поштова адреса):…………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon (телефон):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………
E-mail (e-майл): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………..………………..
Imię

(ім'я),

nazwisko

(прізвище)

тата

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania w Ukrainie (місце проживання в Україні, поштова адреса): ………………………………………………………………….……
……………………………………………………………….……………………………….……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon (телефон): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
E-mail (e-майл): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………..………………

4. DANE OSTATNIEGO ETAPU EDUKACJI W UKRAINIE (ДАНІ ПРО ОСТАННІЙ ЕТАП ОСВІТИ В УКРАЇНІ)
Nazwa szkoły (Назва школи)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

Miasto (Mісто) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…......................................
Posiadam dokumenty potwierdzające etap edukacji dziecka, są to: (У мене є документи, що підтверджують
етап навчання дитини, це): ……………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….....................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….....................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….....................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….....................................................................

Nie posiadam dokumentów potwierdzających etap edukacji dziecka. Proszę podać sumę lat nauki syna/córki
za granicą. (У мене немає документів, що підтверджують етап навчання дитини. Вкажіть, будь ласка,
суму років навчання вашого сина/доньки за кордоном)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W jakim stopniu syn/córka zna język polski: (Наскільки син/дочка знає польську мову?)
nie zna języka polskiego (не знає польської мови)
zna język polski na poziomie początkującym (володіє польською мовою на початковому рівні)
zna język polski na poziomie podstawowym (володіє польською мовою на базовому рівні)
zna język polski na poziomie zaawansowanym (володіє польською мовою на високому рівні)

Czy syn/córka uczył/a się innego języka, takiego jak (Чи вивчив син/дочка іншу мову, напр):
języka angielskiego (англійська мова)
języka niemieckiego (німецька мова)
języka francuskiego (Французька мова)
języka włoskiego (італійська мова)
języka hiszpańskiego (іспанська мова)
innego języka, jakiego (іншою мовою) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

5. DANE OPIEKUNA W POLSCE (ДАНІ опікунa В ПОЛЬЩІ)

Imiona i nazwisko (Ім'я і прізвище): .....................................................................................................................................................................................
Adres zamieszkania (місце проживання, поштова адреса): ….………………………………………………..………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Telefon (телефон):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Podpis ucznia

(підпис одного з батьків / законного опікуна)

(підпис учня)

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Data

(підпис одного з батьків/законного опікуна)

(дата)

ЗАЯВА
Заявляю,
що
я/ми,
який/яка/які
підписалися
нижче,…………………………………………………………
погоджуюся(ємось) або не погоджуюся(ємось) на безкоштовне використання зображення:



своєї
моєї дитини ……………………………………………………………в обсязі форм публікації згідно з наведеною
нижче таблицею (будь ласка, виберіть в таблиці параметри, які ви вибираєте).
Ця згода включає, зокрема, публікацію образу:
[
] ТАК
[
] НІ – на інтернет-сторінках, що ведуться компанією Адміністраторa
та навчальними закладами, які до неї відносяться
[
] ТАК
[
] НІ – в соціальних мережах, які веде компанія Адміністраторa
та навчальними закладами, які до неї відносяться
[
] ТАК
[
] НІ – у рекламних матеріалах, що використовуються для просування
діяльності компанії Адміністраторa (зокрема, листівки, папки, плакати, рекламні фільми,
плакати)
[
] TAK
[
] НІ – на настінних дошках, газетах, інформаційних табло
[
] ТАК
[
] НІ – фото для електронного журналу
Обробка полягатиме у публікації зображення у формах і каналах, на які поширюється згода.

………………………..……..……..…………
(підпис(и) особи, що надає згоду)
ІНФОРМАЦІЯ
1. Контролером наданих персональних даних є I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego (далі:
«Адміністратор»), зареєстрований за адресою ul. Piłsudskiego 4, 33-100 Tarnów, адреса електронної пошти:

tarnow1lo@gmail.com
2. Функцію інспектор із захисту даних виконує Dawid Nogaj e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
3. Ваші персональні дані у вигляді зображення будуть оброблені та доступні для просування діяльності та
досягнень Контролера на підставі вашої згоди відповідно до ст. 6 абз.1а) RODO, згідно з таблицею вище;

4. Одержувачами персональних даних будуть фізичні особи та суб'єкти, з якими укладені відповідні договори
обробки персональних даних, та навчальний заклад, яким керує Контролер, де навчається ваша дитина

5. Персональні дані будуть оброблятися до моменту відкликання згоди;
6. Ви маєте право вимагати від Контролера доступ до персональних даних, що стосуються особи, до якої вони
відносяться, їх виправлення, видалення або обмеження обробки, перенесення даних.

7. Згода на обробку зазначеного обсягу персональних даних є добровільною. Ви маєте право відкликати згоду в
будь-який час, і це не впливатиме на законність обробки, яка була виконана на підставі згоди перед її
відкликанням;

8. Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу, тобто до Голови управління з питань захисту
персональних даних;

9. Дані не підлягатимуть автоматичному прийняттю рішень, зокрема профілюванню.
10. Персональні дані можуть передаватися країнам поза межами Європейської економічної зони або
міжнародним організаціям.

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ - ІНФОРМАЦІЯ
Відновідно до ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (Єросоюза) 2016/679 вiд 27 квітня
2016 року про захист фізичних осіб стосовно обробки персоналньих даних та про вiльне перемiщення
таких данихї а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист персональних
даних), що далi iменується Регламентом повiдомляємо, що:

1. АДМІНІСТРАТОР ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Iм'я: I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie.
Aдреса: ul. Piłsudskiego 4, 33-100 Tarnów.
Контактні дані: e-mail: tarnow1lo@gmail.com, telefon: 14 6888440.

2. ІНСПЕКТОР ЗАХИСТУ ДАНИХ
Ім'я та прізвище: Dawid Nogaj
Контактні дані: inspektor@bezpieczne-dane.eu

3. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Виконання статутних завдань адміністратора відповідно до положень пункту 4.

4. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБРОБКИ
Правова передумова (з Регламентu): мистецтво 6 сек. 1 літ. C i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
Правова основа: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób
niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w
szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1283), Ustawa z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915).

5. ОТРИМАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (або категорії одержувачів)
Дані можуть бути надані суб’єктам, які надають послуги адміністратору, для реалізації яких необхідні
персональні дані. З такими суб’єктами укладено договори про доручення обробки персональних даних.

6. ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (критерії його визначення)
Надані дані зберігатимуться протягом періоду, передбаченого положеннями (пункт 4), що
є основою для їх обробки.

7. ВОЛОДЖЕННЯ ПРАВ
•
•
•
•
•

доступ до даних та отримання копії даних
вимагати виправлення даних
вимагати обмеження обробки
не підлягає автоматизованому прийняттю рішень, включаючи профілювання
подати скаргу від контролюючого органу (голови Управління захисту персональних даних)

8. ТРАНСФЕР ДО КРАЇН ПОЗА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗОНУ (ЄЕЗ) ТА МІЖНАРОДНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ
Дані не будуть передані до країн, що не входять до ЄЕЗ, або до міжнародних організацій

9. ІНФОРМАЦІЯ, ЧИ НАДАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ Є ЗАКОНОВОЮ ЧИ ДОГОВІРНОЮ
ВИМОГОМ, ЧИ УМОВОЮ УКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРУ, І ЧИ ОСОБА ЗОБОВ’ЯЗАНА НАДАТИ ДАНІ ТА
ЩО МОЖНА НАДАТИ ДАНІ
Надання даних є обов’язковим і необхідним для досягнення мети, з якою вони були отримані.

10. АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРОФІЛ
Надані дані не підлягатимуть автоматичному прийняттю рішень чи профілюванню.

