
                          

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO INTERNATU  

  

na rok szkolny ………………….  

Proszę o przyznanie miejsca w internacie ZS nr 3 w Tarnobrzegu na 

okres od  ……….………. do ……………….  

dla  

1. DANE OSOBOWE UCZNIA  

  

Imiona…………………………….…Nazwisko  ………………………………………………  

  

Data urodzenia ………………………..Miejsce urodzenia ……………………………….……  

  

PESEL ……………………………………………  

  

Numer telefonu ucznia : ………………………….  

  

Miejsce zamieszkania:  

  

Kod pocztowy ………………………… Poczta ………………………………………………  

…  

Miejscowość ……………………………………..  

  

Ulica …………………………………………nr budynku ………….nr lokalu …………..….  

  

Nazwa szkoły do której uczeń/uczennica będzie uczęszczać:  

……………………………………………………………......................  klasa………………..  

  

2. DANE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)  

  

1) Matka (opiekunka prawna):  

Imię …………………………….....  Nazwisko ……………………………………………….  

Adres zamieszkania:  

Kod pocztowy ………Poczta …………..………. Miejscowość …………………………........ 

Ulica ……………………………………………….…nr budynku …….  nr lokalu …………..  

Numer telefonu …………………………………  

2) Ojciec (opiekun prawny):  

  

Imię …………………….………..Nazwisko ……………………………………………….….  

Adres zamieszkania:  

Kod pocztowy ………Poczta………………..… Miejscowość ………………………….……. 

Ulica …………………………………………………  nr budynku …..… nr lokalu ……….....  

Numer telefonu………………………………….  



  

  

OŚWIADCZENIE  

  

• RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) jeżeli wniosek składa rodzic  

  

• UCZNIA – jeżeli wniosek składa uczeń pełnoletni.  

  

 Oświadczam, że:  

1. zapoznałem/am się z Regulaminem internatu szkolnego,  

2. zobowiązuję się regularnie pokrywać koszty pobytu mojego dziecka/podopiecznego  

w internacie,  

3. ponoszę pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody spowodowane 

przez moje dziecko / mojego podopiecznego,  

4. wyrażam zgodę na samodzielne wyjścia mojego dziecka/podopiecznego  z internatu 

w godzinach czasu wolnego, a także na jego samodzielne powroty do domu,  

5. zobowiązuję się do uprzedzania wychowawców o wyjazdach dziecka/ podopiecznego  

z internatu w ciągu tygodnia i informowania o jego każdorazowej nieobecności  w 

internacie w dniach nauki szkolnej,  

6. wyrażam zgodę na leczenie mojego dziecka/podopiecznego w ramach podstawowej 

opieki zdrowotnej,  

7. zobowiązuję się informować wychowawców internatu/bursy o wszystkich chorobach 

i problemach zdrowotnych mojego dziecka/podopiecznego, a także o przyjmowanych 

przez nie/niego lekach,  

8. w przypadku spożycia alkoholu lub przyjęcia narkotyków przez moje dziecko/mojego 

podopiecznego akceptuję konsekwencje przewidziane Regulaminem Internatu,  

9. wyrażam zgodę na wezwanie pomocy medycznej w wypadku wystąpienia  u mojego 

dziecka/podopiecznego stanu chorobowego i zobowiązuję się do odebrania go z 

internatu niezwłocznie po powiadomieniu mnie o zaistniałej chorobie.  

  

   ………………………………….  
   Data i czytelny podpis  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O  PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH    
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) - zwanego dalej „RODO”, Administrator danych osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych 

osobowych  

oraz o przysługujących prawach z tym związanych:   

1. Administratorem danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem”, jest Zespół Szkół Nr 3  

im. gen. Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu z siedzibą ul. Św. Barbary 1B, 39-400 Tarnobrzeg.   

Z Administratorem kontaktować się można listownie na adres siedziby Administratora, za pomocą poczty 

elektronicznej pod adresem: zsp3@oswiata.tarnobrzeg.pl, telefonicznie pod numerem: 15 822 36 55.   

2. Administrator  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować 

telefonicznie (15) 81-81-51, za pośrednictwem poczty elektronicznej iodjo@um.tarnobrzeg.pl. lub na adres 

siedziby Administratora.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Szkołę w celu przyjęcia ucznia Szkoły lub innej osoby uprawnionej   

do internatu Szkoły. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO 

mailto:zsp3@oswiata.tarnobrzeg.pl


w zw. z art. 107 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty 

uprawione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, oraz inne podmioty, które przetwarzają dane 

osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora na podstawie zawartych z Administratorem 

umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonych w pkt 3, a po tym 

czasie, w celu archiwizacji dokumentacji sprawy, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach) oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną Administratora, po upływie którego 

zostaną usunięte w sposób przewidziany w ww. przepisach prawa oraz w ww. instrukcji kancelaryjnej. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą,  

z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia (w imieniu niepełnoletnich uczniów 

przysługujące im prawa w RODO realizują w ich imieniu ich rodzice, opiekunowie, przedstawiciele prawni):  

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach 

określonych w art. 15 RODO;  

2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;  

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) w przypadkach, 

o których mowa w art. 17 RODO;  

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa  

w art. 18 RODO;  

5) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO.  

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez 

Administratora, osobie - której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W imieniu niepełnoletnich uczniów przysługujące im prawo  

do wniesienia skargi do organu nadzorczego realizują w ich imieniu ich rodzice, opiekunowie, 

przedstawiciele prawni. 

8. Podanie danych osobowych Administratorowi jest niezbędne w celu ubiegania się o przyjęcie do internatu. 

W sytuacji braku podania danych osobowych wymaganych we wniosku o przyjęcie do internatu – wniosek  

nie będzie rozpatrywany przez Szkołę.  

9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie podlegają 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w  tym nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w art. 22 

ust. 1 i 4 RODO.  

  

 


