Warszawa, dn. ………………………… 2022 r.

………………………………………………………..

(numer wniosku w elektronicznym systemie naboru)

……………………………………………………………..…
(imię i nazwisko kandydata)
………………….................................................................…..
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)
tel. matki/opiekuna. ………………………………………….
tel. ojca/opiekuna. ………..………………………………….
tel. kandydata. ……………………………………………….

Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej w ramach rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2022/2023
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie w roku
szkolnym 2022/2023
Klasa 1 ………………..………………………………………………………..…
wpisać jedną z niżej wymienionych klas

Klasy pierwsze:
klasa

profil

przedmioty rozszerzone

drugi język obcy

1A

matematyczno-fizyczny

matematyka, fizyka, język angielski

niemiecki lub hiszpański

1B

klasyczny

język polski, historia, język łaciński

niemiecki lub francuski

1C

historyczno-społeczny

historia, wiedza o społeczeństwie, język

niemiecki lub francuski

angielski
1D

biologiczno-chemiczny

biologia, chemia, matematyka

niemiecki lub hiszpański

1E

matematyczno-

matematyka, geografia, język angielski

niemiecki

matematyka, geografia, wiedza o

niemiecki lub hiszpański

geograficzny
1F

geograficzno-społeczna

społeczeństwie
Nie oczekuję pisemnej odpowiedzi, a w przypadku możliwości przyjęcia mojego dziecka do szkoły proszę
o poinformowanie mnie o tym telefonicznie.
załączniki:

kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka na potrzeby rekrutacji.

……………………………………………………..
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w XI LO
Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest XI Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Reja w Warszawie, Plac. S. Małachowskiego 1, 00-063 Warszawa, tel. 22 828 63 15, e-mail:
liceum@rej.edu.pl.
Dane – w zakresie zawartym w niniejszym formularzu – będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
rekrutacji do szkoły.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest 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, dalej zwane RODO, w związku z art. 149 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim.
Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach
prowadzonego prze siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez szkołę:
 nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tej szkoły, jeśli zostanie przyjęty,
 przez okres jednego roku, jeśli kandydat nie zostanie przyjęty, chyba że na rozstrzygnięcie
dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało
zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia
się wyroku.
Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata),
żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z
rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub
f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze
względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
Opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza
obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe,
jednak jest warunkiem koniecznym umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły.
Inspektorem Ochrony Danych w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja jest pan Wojciech
Dłubak: e-mail dbfos.iod.oswiata@um.warszawa.pl.

..........................................................................
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

