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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ UCZNIÓW 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych RODO), informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach 
Śląskich, ul. Leśna 1, 41-100 Siemianowice Śląskie. Inspektorem ochrony danych jest Sergiusz Kunert. W przypadku 
wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych, proszę kontaktować się pocztą elektroniczną  
na adres iod24@agileo.it . 
 
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c 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) oraz art. 149 i art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w celu realizacji postępowania 
rekrutacyjnego. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez określony czas, zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 
 
Odbiorcą danych osobowych są pracownicy II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich, 
podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, które wynikają z przepisu 
prawa.  
 
Rodzicom i kandydatom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do: dostępu do treści swoich danych; sprostowania 
(poprawiania) swoich danych; cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (wyłącznie w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody); 
ograniczenia przetwarzania danych; usunięcia danych (wyłącznie w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody); 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego. 
Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu oraz nie są przesyłane do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej. 
 

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA 
DO KLASY PIERWSZEJ II LO im. JANA MATEJKI 

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 
rok szkolny 2021/2022 

 
Imiona i nazwisko................................................................................................................................... 

Data urodzenia......................................................................................................................................... 

Miejsce urodzenia (miejscowość i województwo) …………………………………………………….. 

PESEL...................................................................................................................................................... 

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów …............................................................................. 

Adres zamieszkania kandydata ................................................................................................................. 

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

Adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów............................................................................... 

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

Telefon kontaktowy rodziców/prawnych opiekunów …………………………………………….……. 
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Telefon kontaktowy kandydata ………………………............................................................................ 

W roku szkolnym 2021/2022 jako drugi obowiązkowy język obcy, nauczany w klasach pierwszych, 

proponujemy w klasach 1a, 1b i 1c do wyboru: język niemiecki lub język hiszpański lub język włoski. 

Warunkiem utworzenia danej grupy językowej jest minimalna liczba chętnych uczniów – 13 osób,  

w przypadku braku odpowiedniej liczby chętnych, uczniowie zostaną przydzieleni do grupy językowej 

zgodnie z drugim obowiązkowym językiem wykazanym na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej.  

Uwaga: Klasa włosko - rekreacyjna jako drugi obowiązkowy język obcy ma przypisany język włoski. 

 

Jako drugi obowiązkowy język obcy wybieram: ………………………….  

                                                       (proszę wpisać wybrany język hiszpański lub niemiecki lub włoski)  

 

Deklarowany poziom drugiego obowiązkowego języka obcego …………………………. (na wypadek, 

gdyby była możliwość podziału na grupy pod względem poziomu zaawansowania, proszę wpisać czy 

wybrany drugi język był realizowany w szkole podstawowej, jeśli nie to poziom od podstaw lub jeśli tak 

to poziom kontynuacja) 
 

Podanie poniższych danych osobowych jest dobrowolne. 
Zainteresowania: 

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

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

Osiągnięcia/Wolontariat: 

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

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

Dodatkowe informacje o kandydacie: 

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

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

 
 
 
data i podpis kandydata:     data i podpis rodziców/prawnych opiekunów: 
 

 

______________________________          _____________________________              


