Policealna Szkoła Farmaceutyczna
w …………………………………..

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA
DO POLICEALNEJ SZKOŁY FARMACEUTYCZNEJ W …………………………………….
NA SEMESTR ……………..… w ROKU SZKOLNYM 2019/2020
DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA
Imię pierwsze

Imię drugie

Nazwisko

Nazwisko rodowe

PESEL
W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu tożsamości

Data urodzenia

dzień

miesiąc

rok

DANE ADRESOWE KANDYDATA
Adres zamieszkania
Województwo

Ulica

Powiat

Nr budynku

Gmina

Kod pocztowy

Miejscowość

Poczta

Nr lokalu

Adres do korespondencji (wpisać gdy jest inny niż zamieszkania)
Województwo

Ulica

Powiat

Nr budynku

Gmina

Kod pocztowy

Miejscowość

Poczta

Nr lokalu

DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE
Numer telefonu
Adres e-mail
Imiona rodziców

___________________, dnia _________________
miejscowość

data

_____________________________
podpis kandydata
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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest:
Policealna Szkoła Farmaceutyczna w ……………………………………….
Adres siedziby: Al. Piłsudskiego 83, 18-403 Łomża
Dane – w zakresie zawartym w niniejszym formularzu – będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacji do szkoły. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
Rozporządzenie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016:
L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z art. 149 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2017 r. poz. 60).
W ramach 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 przez siebie
postępowania (np. ZUS, KRUS, WKU).
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez szkołę zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa dotyczącymi przechowywania dokumentów.
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
1/ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2/ prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3/ prawo do usunięcia danych,
4/ prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5/ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6/ prawo do przenoszenia danych;
7/ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. W przypadku wniosku
rekrutacyjnego podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu zawarcia umowy
rekrutacyjnej.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Zapoznałem/am się:

……………………………………………………………
(data i podpis)
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