
 

…..…….……………………………. 
(miejscowość, data) 

………………………………………. 
(imię i nazwisko) 

………………………………………. 
(adres zamieszkania) 

………………………………………. 
(kod pocztowy, miejscowość) 

………………………………………. 
(PESEL) 

 

 

 

 

 

Do 

Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych  

im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie 

al. Jana Długosza 10A 

20-054 Lublin 

 

 

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie na semestr pierwszy klasy pierwszej Branżowej 

Szkoły Samochodowej II stopnia w Lublinie w zawodzie technik pojazdów samochodowych 

na rok szkolny ……………. 

Uczęszczałam/em do ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………... 
(nazwa i adres szkoły) 

 

Szkołę ukończyłam/em w roku szkolnym ………………………………………………………… 

Uczyłam/em się języka ……………………………………………………………………………. 

Uzyskana kwalifikacja z egzaminu zawodowego ………………………………………………… 

 

Swoją prośbę motywuję chęcią zdobycia wykształcenia średniego oraz podniesienia 

kwalifikacji zawodowych.  

 

 

 

 

………………………………………. 
(podpis kandydata) 

 

 

 

 



 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława 

Syroczyńskiego w Lublinie; dane adresowe: al. J. Długosza 10A, 20-054 Lublin. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych – Witold Przeszlakowski; kontakt: email: zss@iod.lublin.eu, tel: 81 466 1770 lub 

pisemnie na adres Administratora danych. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: 

a) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO) w związku z rekrutacją do Branżowej Szkoły Samochodowej II stopnia. Podanie danych 

osobowych w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jest wymogiem 

ustawowym, co oznacza, że są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych będzie 

skutkowało niemożnością udziału w rekrutacji; 

b) art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w związku ze stosowaniem monitoringu 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz mienia placówki; 

c) art. 9 ust. 2 pkt c) RODO – t.j. niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do 

wyrażenia zgody. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty umocowane przepisami prawa do odbioru 

danych osobowych oraz podmioty przetwarzające, którym Administrator powierzył umową przetwarzanie 

danych. 

5. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać przez okres 

wynikający z przepisów prawa oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji powstającej 

w Szkole, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. Natomiast w odniesieniu do danych dotyczących 

wizerunku z monitoringu wizyjnego przez okres do trzech miesięcy od dnia nagrania. 

6. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na 

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym mogą podlegać profilowaniu wyłącznie w zakresie 

oceny realizacji obowiązków pracowniczych wynikającej z określonych przepisów prawnych. 

7. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący 

Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, 

b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, 

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;  

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 

RODO; 

e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach 

określonych w art. 21 RODO; 

f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO; 

g) prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych (RODO) 

9. Przebywanie na terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych 

przez Administratora 

 

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz o prawach, jakie mi przysługują w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

 

…...........…………..………..........                     ..……………………………………… 
      miejscowość, data      podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 


