DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ
W BOŻKOWIE

Bożków, dnia …………………..
Dyrektor
Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie

PODANIE DO INTERNATU na rok szkolny 20…../20…..
Proszę o przyznanie miejsca w Internacie w roku szkolnym 20… / 20….... Od …………….… 20 …….....
będę/jestem uczniem / uczennicą ..........................................................................................................
(podać klasę np. kl.I, zawód np. technik agrobiznesu)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
Nazwisko i imiona ucznia .........................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia .........................................................................................................................
Adres z kodem pocztowym .....................................................................................................................
PESEL
Telefon kontaktowy ucznia......................................................................................................................
Dane rodziców (opiekunów prawnych)……………………………………………………………………….……………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
Telefon do rodziców(opiekunów prawnych) ……………………………………………………………………………………….
ZOBOWIĄZANIE
1. Z chwilą przyjęcia córki/syna do Internatu zobowiązuję się do wnoszenia comiesięcznych opłat za wyżywienie
i zakwaterowanie w wysokości i terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.
2. W przypadku dokonania przez córkę/syna zniszczeń sprzętu czy wyposażenia Internatu lub wyrządzenia
innych szkód – pokryć ich pełną wartość.
3. Przyjmuję do wiadomości, że córka / syn za nieprzestrzeganie obowiązującego Regulaminu może być
usunięta /y/ z Internatu w ciągu roku szkolnego.
4.Uzgadniania wyjazdu córki/syna z internatu w ciągu tygodnia z kierownikiem lub wychowawcą internatu w
formie określonej w regulaminie.

-------------------------------------(podpis ucznia/kandydata)

…………………………………………
podpis rodzica (opiekuna prawnego)

57-441 BOŻKÓW 89 A
tel. (074) 871 42 75 kom. 515 152 709
fax. (074) 871 42 52
www.zsa-bozkow.pl
e-mail: zsa@netgate.com.pl

DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ
W BOŻKOWIE

KLAUZULA INFORMACYJNA WYCHOWANKA INTERNATU
w Dolnośląskim Zespole Szkół w Bożkowie
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję iż: - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r.,
Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 z dnia 2018.05.24).
1.

Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie, 57-441 Bożków 89a.

2.

Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także egzekucji przysługujących
praw można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu: iod@aigsc.pl.

3.

Dane osobowe (imię i nazwisko, adres, PESEL, imiona rodziców, adres zamieszkania i korespondencyjny, nr
telefonu, sytuacja rodzinna, stan zdrowia) przetwarzane będą tylko w celu związanym z pobytem w
internacie na podstawie dobrowolnej zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu (zakwaterowania) w internacie, aż do
zakończenia, jeżeli obowiązujące prawo nie stanowi inaczej.

5.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

6.

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków
oraz pracowników, a także porządku publicznego na terenie należącym do Dolnośląskiego Zespołu Szkół w
Bożkowie. Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego określa Regulamin Monitoringu wizyjnego.

7.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w zależności od kompetencji, gdy uzna Pan/Pani, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wychowanka oraz rodziców/prawnych opiekunów jest
dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zakwaterowaniem w internacie Dolnośląskiego Zespołu
Szkół w Bożkowie.

…………...…………………………………………..…….
czytelny podpis wychowanka

………..…………………………, ………………
Miejscowość, data

…………...…………………………………………..…….
czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

57-441 BOŻKÓW 89 A
tel. (074) 871 42 75 kom. 515 152 709
fax. (074) 871 42 52
www.zsa-bozkow.pl
e-mail: zsa@netgate.com.pl
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