
Dyrektor  
Powiatowego Zespołu Szkół  
w Chęcinach  

 
Wniosek o przyjęcie na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w roku szkolnym 2020/2021. 

 
Dane osobowe kandydata: 

Imię  Drugie imię  

Nazwisko  

              Adres zamieszkania:     Dane o urodzeniu: 

Ulica  Data  

Kod pocztowy  Miejscowość  

Miejscowość  Gmina  

Gmina  Powiat  

Powiat  Województwo  

Województwo  Narodowość  

PESEL            Obywatelstwo  

Dane rodziców/opiekunów prawnych: 

 

Proszę o przyjęcie mnie na kierunek (należy wybrać kierunek): 

 MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających -  w zawodzie technik mechanik 

 MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń -                           
w zawodzie  technik mechanik 

 ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych - w 
zawodzie technik mechatronik  

 INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i 
lokalnych sieci komputerowych - w zawodzie technik informatyk  

 ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej -  
w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

              
Chęciny, dn. …………………………………                                    ……………………….….. 

                    (podpis kandydata) 

 
 
 
Do podania załączam: 
 
1. Świadectwo ukończenia szkoły. 
2. Zaświadczenie lekarskie. 
3. 2 aktualne fotografie  (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach procedury naboru kandydatów do liceum 
ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, szkoły 

policealnej bądź branżowej szkoły II stopnia 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż: 

a) Administratorem danych osobowych Państwa, Państwa dziecka bądź podopiecznego jest Powiatowy Zespół 
Szkół Chęcinach , zwany dalej „Placówką”.  
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@powiat.kielce.pl 

Należy pamiętać, że IOD nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, 
w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji; 

b) podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, Państwa dziecka bądź podopiecznego przez 
Placówkę do celów: 

• rekrutacji – jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. 
zm.). 

• sprawowania opieki szkolnej – jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646 z późn. zm.); 

c) podanie przez Państwa, Państwa dziecka bądź podopiecznego danych osobowych w zakresie wynikającym z 
art. 150 Prawa oświatowego jest niezbędne aby Państwo, Państwa dziecko bądź podopieczny mogli 
uczestniczyć w rekrutacji kandydatów do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum 
bądź branżowej szkoły I stopnia; 

d) na etapie rekrutacji podanie przez Państwa innych danych niż wymienione w art. 150 Prawa oświatowego jest 
dobrowolne; 

e) dane osobowe Państwa, Państwa dziecka bądź podopiecznego będą przetwarzane w celu właściwego 
przeprowadzenia rekrutacji do liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, liceum 
ogólnokształcącego dla dorosłych, szkoły policealnej, bądź branżowej szkoły II stopnia. Podanie danych 
osobowych jest warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego. 

W przypadku przyjęcia Państwa, Państwa dziecka bądź podopiecznego do liceum ogólnokształcącego, 
technikum, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, szkoły policealnej, bądź 
branżowej szkoły II stopnia, dane osobowe podane w kwestionariuszu rekrutacyjnym automatycznie zaczną 
być również przetwarzane w celach sprawowania opieki szkolnej, opisanych w § 4 i 19 Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły 
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji; 

f) przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych, ich usunięcia po 
okresie nie krótszym niż przewidują przepisy prawa; 

g) dane osobowe Państwa, Państwa dziecka bądź podopiecznego będą przetwarzane nie dłużej niż do końca 
okresu, w którym uczeń/słuchacz korzysta z wychowania szkolnego w danej placówce, z zastrzeżeniem, iż 
okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez 
przepisy prawa; 

W przypadku kandydatów nieprzyjętych, dane osobowe zgromadzone w celu rekrutacji będą przechowywane 
przez rok, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i 
postępowanie nie zakończyło się prawomocnym wyrokiem. 

h) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych Państwa, Państwa 
dziecka bądź podopiecznego przez Placówkę przysługują Państwu prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora; 

i) odbiorcami danych osobowych Państwa, Państwa dziecka bądź podopiecznego mogą być instytucje 
uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez Państwa 
zgody lub podpisanej umowy pomiędzy Placówką a podmiotem. 

j) informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, a w szczególności informacje o fakcie 
zakwalifikowania i przyjęcia kandydata, mogą być wymieniane pomiędzy szkołami wskazanymi na liście 
preferencji w celu usprawnienia rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc. 
podpis kandydata                                                                                  podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 
 


