Wniosek o przyjęcie do Międzyszkolnej Bursy w Wieluniu
na rok szkolny 2022/2023
dla kandydata niepełnoletniego

Dane osobowe kandydata
Przy braku PESEL – serię i numer paszport lub innego

PESEL
Dokumentu potwierdzającego tożsamość

Imię

Drugie Imię

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

-

Nazwisko

Województwo

-

rok miesiąc dzień
Adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata:
Ulica (pełna nazwa)
Kod pocztowy

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Województwo

Powiat

Gmina

Adres miejsca zamieszkania kandydata:
Ulica (pełna nazwa)
Kod pocztowy

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Województwo

Powiat

Gmina

Dane rodziców/opiekunów:
Imię i nazwisko matki

Adres poczty elektronicznej

Telefony kontaktowe

Imię i nazwisko ojca

Adres poczty elektronicznej

Telefony kontaktowe

INFORMACJE DODATKOWE (należy potwierdzić dokumentami i oświadczeniami)
Informacje o kandydacie (wpisać znak x w odpowiednich kratkach)
Wiarygodność przedstawionych danych należy potwierdzić stosownymi dokumentami

Kryteria ustawowe:
□ wielodzietność rodziny kandydata ( 3 i więcej ) Informacja o liczbie dzieci w rodzinie
□ niepełnosprawność kandydata
□ niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
□ niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
□ niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
□ samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
□ objęcie kandydata pieczą zastępczą
Kryteria dodatkowe:
□ rozpoczęcie przez kandydata nauki w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej
□ rodzeństwo kandydata zamieszkuje w Międzyszkolnej Bursie w Wieluniu
□ odległość szkoły kandydata od jego miejsca zamieszkania powyżej 25 km
□ odległość szkoły kandydata od jego miejsca zamieszkania poniżej 25 km.
Inne informacje:
Nazwa szkoły:

Klasa:

Profil/zawód:

Uwaga:

Przed wypełnieniem karty rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem
Rekrutacji umieszczonym na tablicy ogłoszeń i stronie www.bursa.pl
Oświadczenie:
Świadoma/y odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych danych oświadczam, że dane zawarte
we „Wniosku o przyjęcie do Międzyszkolnej Bursy w Wieluniu” oraz dostarczonych dokumentach są
zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem (podanie nieprawdziwych danych może
spowodować skreślenie dziecka z listy wychowanków).

.........................................................
Podpisy rodziców, opiekunów

Przetwarzanie danych zwykłych
Czy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w informacjach dodatkowych do
wniosku potwierdzających spełnianie kryteriów o których mowa w art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe przez Międzyszkolną Bursę w Wieluniu, ul. Wojska Polskiego32, 98-300 Wieluń
w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego?
 TAK  NIE

Przetwarzanie danych szczególnych kategorii
Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych szczególnych kategorii przez Międzyszkolną Bursę w
Wieluniu, ul. Wojska Polskiego32, 98-300 Wieluń w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
w tym danych o stanie zdrowia przekazanych w informacjach dodatkowych do wniosku potwierdzających
spełnianie kryteriów o których mowa w art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe?
Ponieważ dane szczególnych kategorii w tym dotyczące zdrowia / inne chronione są szczególnie, musimy
prosić Cię o wyrażenie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie.
Prosimy, wyraźnie potwierdź, że zgadzasz się, abyśmy przetwarzali podane przez Ciebie dane, o których
mowa wyżej
 NIE
 TAK, zgadzam się na to, abyście przetwarzali podane przeze mnie dane, o których mowa wyżej, w tym
dane szczególnych kategorii, w celu powyżej wskazanym

………………………………………………………………………………………
(data, imię i nazwisko rodzica / opiekuna)

Informacja o prawie cofnięcia zgody
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych
osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 ) informuję, iż:
1.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzyszkolna Bursa w Wieluniu. Kontakt z
Administratorem Danych Osobowych jest możliwy:
telefonicznie: (43) 843-99-32
listownie: Międzyszkolna Bursa w Wieluniu ul. Wojska Polskiego32, 98-300 Wieluń
e-mail:bursa.wielun@poczta.fm
2.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Sławomir Mazur, z którym można
skontaktować się pod numerem telefonu: 727931623 lub adresem e-mail: slawek6808@op.pl
3.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
izapewnienia wychowankom całodobowej opieki, warunków do nauki, pomocy w nauce, warunków do
rozwijania zainteresowań i szczególnych uzdolnień, warunków umożliwiających uczestnictwo w kulturze,
sporcie i turystyce we współpracy z rodzicami wychowanka, szkołą, do której uczęszcza wychowanek oraz z
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi w zakresie wniosku na
podstawie art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, gdyż jest to niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a dane
szczególnych kategorii w zakresie dokumentów stanowiących informacje dodatkowe do wniosku na podstawie
art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w myśl wyrażonej zgody w zw. z art. 6 ust. 1
lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
4.
Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa –
Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Kuratorium Oświaty w Łodzi.
5.
Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji ustawowych
obowiązków Administratora, wycofania zgody, w tym do upływu terminów wskazanych w przepisach ustawy z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich
sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz
wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach,
kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku
ustawowego.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit.
a) RODO czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
8.
W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9.
Podanie danych osobowych we wniosku jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie danych
uniemożliwi udział w rekrutacji. Podanie danych w załącznikach do wniosku jest dobrowolne i nie uniemożliwia
udziału w rekrutacji.
10.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Podpisy rodziców, opiekunów:..............................................................
Data przyjęcia wniosku: ........................................................................
Podpis osoby przyjmującej wniosek: .........................................................

