Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2022
z dnia 1 lutego 2022 r.

WNIOSEK KANDYDATA O PRZYJĘCIE DO KLASY WYŻSZEJ
NIŻ PIERWSZA
PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. C.K.NORWIDA
W LUBLINIE *Właściwe podkreślić

Zespół Szkół Plastycznych im. C.K.Norwida w Lublinie, 20-612 Lublin, ul. Muzyczna 10 a,
tel./fax 81 53 272 39

oooooooooooooooooooo
imię/imiona

oooooooooooooooooooo
nazwisko

oo–oo–oo

ooooooooooo

data (D/M/R), miejsce urodzenia

adres miejsca zamieszkania

imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego

adres zamieszkania

tel./adres email do kontaktu szkoły z rodzicami

imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego

adres zamieszkania

tel./adres email do kontaktu szkoły z rodzicami

PESEL o o o o o o o o o o o
…………………………………….
Podpis/podpisy rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów prawnych**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2022
z dnia 1 lutego 2022 r.
Dokumenty składane przez kandydatów:
1) świadectwo potwierdzające ukończenie lub uzyskanie promocji do klasy odpowiednio programowo
niższej w stosunku do klasy, o przyjęcie do której kandydat się ubiega;
2) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w szkole wydane przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych kandydatów jest Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida
w Lublinie, ul. Muzyczna 10a,
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą Prawo oświatowe, na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.,
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
6) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa,
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - piotrkrasowski@liceumplastyczne.lublin.pl

Data, pokwitowanie odbioru dokumentów

Podpis rodzica/rodziców lub opiekuna prawnego/opiekunów prawnych**

/podpis sekretarza szkoły/
**oświadczenia zostają złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej

