
 
 
…………………………………………………  Ruda Śląska, dn.………….………… 
                         Imię i nazwisko 

 

……………………………………………….. 
                        Adres: kod, miasto 

 

……………………………………………….. 
                  Adres: ulica numer domu 

 

 

 

Dyrektor                                                                                           

III Liceum Ogólnokształcącego                                                                                             

im. Jana Pawła II 

w Rudzie Śląskiej 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka / mnie * …………………………………..………….… 

w roku szkolnym ……………………do klasy……………………………………………….………… 

w III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. 

 

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

                                                                                            podpisy rodzica/opiekuna prawnego / podpis pełnoletniego kandydata na ucznia 

 

 

Do wniosku załączam: 

 

1. …………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………….. 

6. ………………………………………………………………….. 

7. ………………………………………………………………….. 

 

 
 
 
 
                                                                                        

 



 
 

Kwestionariusz osobowy kandydata na ucznia  
III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej 

 

Uwaga ! Kartę wypełnić pismem drukowanym 
 

I. DANE OBOWIĄZKOWE  (należy wypełnić wszystkie pola) 

     1. DANE OSOBOWE KANDYDATA 

1 Nazwisko  
 
 

2 Imię  
 

 

3 Data urodzenia 
 

………………………………………………. 
dzień, miesiąc, rok 

5 
PESEL (w przypadku braku numeru PESEL 
należy podać rodzaj, serię oraz numer innego 
dokumentu tożsamości 

 
 

6 
 
Adres zamieszkania kandydata 
 

 
 

2. DANE  OSOBOWE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
(w przypadku kandydata pełnoletniego podajemy wyłącznie imiona rodziców) 

1 Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego  

2 Adres zamieszkania 

 
 
 
 

3 Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego  

4 Adres zamieszkania 

 
 
 
 

 
II.   DANE DODATKOWE 

3. DANE KONTAKTOWE  
(w przypadku kandydata pełnoletniego podajemy wyłącznie nr telefonu i adres poczty elektronicznej kandydata) 

1 Telefon kontaktowy do ojca/ opiekuna prawnego  

2 Telefon kontaktowy do matki/ opiekuna prawnego  

3 Telefon kontaktowy pełnoletniego kandydata  

4 Kontakt e-mailowy  

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU 
Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
Ruda Śląsk, dnia ……………………….  
  
 
……………………………………          …………………….…………  …………………………. 
 podpis pełnoletniego kandydata                                           Podpisy rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego kandydata 
 
 
                             
 



 
 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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.L.2016.119.1. (dalej RODO) 

informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest: III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II z siedzibą  

w 41-707 Ruda Śląska ul. Oświęcimska 90, reprezentowane przez Dyrektora szkoły.  
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez emaila iod.lo3@liceum3.pl lub za 

pośrednictwem danych kontaktowych szkoły; należy pamiętać, iż dane te służą wyłącznie do kontaktu 
w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych; 

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane 
w celu przyjęcia kandydata do szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), e) oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO 
w związku z art. 149 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) oraz  z art. 130, art. 149, art. 150 oraz art. 127 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)     

4. Dane osobowe zawarte we wniosku mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy 
przepisów prawa; 

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 
6. Dane w procesie ubiegania się o przyjęcie do szkoły będą przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 

7. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata albo pełnoletniemu kandydatowi przysługuje prawo 
dostępu do danych osobowych kandydata, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie 
żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją przyjęcia do szkoły. Ponadto przysługuje  
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

8. W ramach procesu postępowania rekrutacyjnego dane nie są przetwarzana na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. 
Ponadto ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie przejścia 
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 przyjęcia ucznia do szkoły nie dochodzi do  
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 
RODO. Oznacza to, że decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie 
buduje się żadnych profili kandydatów; 

10. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata albo pełnoletniemu kandydatowi, przysługuje prawo 
wniesienia skargi, zgodnie z art. 77 RODO, do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że 
przetwarzanie ich danych osobowych w procesie rekrutacji narusza przepisy RODO, z tym że prawo 
wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie 
dotyczy zaś przebieg procesu naboru, dla którego ścieżką odwoławczą przewidują przepisy Prawa 
oświatowego; 

11. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem 
umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły. 
  

 
 
Ruda Śląska, dnia ……………………….  
 
 
  
 
…………………………………………      …………………….…………….      …………………………………. 
  podpis kandydata                    Podpisy rodziców/opiekunów prawnych  

 

mailto:iod.lo3@liceum3.pl

