
 

 

str. 1 
 

zał. nr 1                                           
Ostrów Mazowiecka, dnia ................................. 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO LICEUM 

 
 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej w Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika 

w Ostrowi Mazowieckiej ( A, B, C, D, E, F, G ) o rozszerzonym programie nauczania z przedmiotów 

oraz językami obcymi zgodnymi z wykazem zawartym w ofercie edukacyjnej (A, B, C, D1, D2, E1, E2, 

F, G ). 

można wpisać maksymalnie trzy klasy, w kolejności zgodnej z preferencjami  
 

Symbol 

klasy 

Symbol 

rozszerzenia 

przedmioty rozszerzone pierwszy 

język 

obcy 

drugi język obcy 

   j. angielski  

   j. angielski  

   j. angielski  

 

 
INFORMACJA O KANDYDACIE 

 

Nazwisko 
 

 
 

Imiona:  

NAZWA I NUMER UKOŃCZONEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (MIEJSCOWOŚĆ): 

 

Data urodzenia:         PESEL:            
 d d m m r r r r   

Miejsce urodzenia:  

 
email:  

 

ADRES ZAMIESZKANIA RODZICÓW I KANDYDATA: 

 

miejscowość z kodem pocztowym 

 

ulica, numer domu, numer mieszkania 

 
 

RODZICE: 
OJCIEC MATKA 

  
nazwisko i imię nazwisko i imię 

  
Telefon kontaktowy Telefon kontaktowy 

email:  email:  
Oświadczam, że znane mi są zasady przyjęć do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w 

Ostrowi Mazowieckiej 

 

Wyrażam zgodę na udział w dodatkowych zajęciach Przygotowanie do życia w rodzinie     

             tak      Nie 

 

 

....................................................    .................................................... 
(Podpis kandydata)                    (Podpis rodzica) 

 



 

 

str. 2 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) 

informujemy, że:  

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, adres: 

ul. Kościuszki 36, 07-300 Ostrów Mazowiecka, może się z nami skontaktować pod numerem telefonu 29 745 37 53 lub adresem mail: 

lo.sekretariat@op.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa 

danych osobowych pod numerem telefonu 22 350 01 40 lub adresem mail: biuro@inbase.pl ; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

a. przyjęcia ucznia do szkoły, 

b. realizacji zadań oświatowych, 

c. zapewnienia bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole, 

d. archiwizacji zgodnie z przepisami prawa. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe. 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom 

współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań 

nałożonych na Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 RODO 

6) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa 

oświatowego. 

7) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami 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. 

9) Ma Pani/Pan prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

c. przenoszenia swoich danych osobowych, 

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych osobowych nie będzie 

możliwa realizacja celów wskazanych w pkt. 3).  

11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w  tym profilowaniu. 

 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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), informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, adres: 

ul. Kościuszki 36, 07-300 Ostrów Mazowiecka, może się z nami skontaktować pod numerem telefonu 29 745 37 53 lub adresem mail: 

lo.sekretariat@op.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach przetwarzania danych 

osobowych pod numerem telefonu 22 350 01 40 lub adresem mail: biuro@inbase.pl ; 

3) Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celach promocyjnych Szkoły; przetwarzane będą w celu promocji szkoły, 

wykorzystania wizerunku dziecka zarejestrowanego podczas zajęć i uroczystości szkolnych oraz związanych z uczestnictwem w 

programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach zorganizowanych przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 

Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO. 

4) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zamieszczone mogą zostać na stronie internetowej szkoły, w gazetkach i kronikach szkoły, 

mediach społecznościowych szkoły (Facebook). 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom 

współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań 

nałożonych na Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 RODO. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu ustania podstawy przetwarzania (wycofania zgody). 

8) Ma Pani/Pan prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

c. przenoszenia swoich danych osobowych, 

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych niemożliwa będzie realizacji celu 

wskazanego w pkt. 3). 

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w  tym profilowaniu. 

mailto:biuro@inbase.pl
mailto:biuro@inbase.pl


 

 

str. 3 
 

 

 
Ostrów Mazowiecka, dnia ................................. 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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); 

 

 

                                                     

 
                                                                                       

 
 

                                            * Wyrażam zgodę                                                                 * Nie wyrażam zgody     

 

 

 

 

 

na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka ........................................................................................................... przez  Liceum 

Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, adres: ul. Kościuszki 36, 07-300 Ostrów Mazowiecka w szczególności 

w celu : 

1. promowania jego osiągnięć edukacyjnych, m.in. na stronie internetowej Szkoły, w gablotach informacyjnych w budynku Szkoły, 

folderach i materiałach reklamujących Szkołę w okresie pobierania nauki w Szkole oraz w materiałach archiwalnych - kronice Szkoły,2. 
2. wykorzystania wizerunku dziecka zarejestrowanego podczas zajęć i uroczystości szkolnych oraz związanych z uczestnictwem w 

programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach zorganizowanych przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 

Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO. 

3. Przyjmuje do wiadomości, że dane w postaci wizerunku dziecka zamieszczone mogą zostać na stronie internetowej szkoły, w gazetkach i 

kronikach szkoły, mediach społecznościowych szkoły (Facebook). 

4. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

5. Znam treść klauzuli informacyjnej, w tym celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz prawo dostępu do treści swoich danych, 

prawo ich poprawiania oraz możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. 

 

 

 

 

………..............................................                                      …………...……….………… 

(data i podpis kandydata/ucznia)                             (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
*Wyrażając zgodę proszę zaznaczyć „X” w polu „Wyrażam zgodę” 

*Nie wyrażając zgody, proszę zaznaczyć „X” w polu „Nie wyrażam zgody 


