
  
 
 
 
 
 
 

DANE DODATKOWE KANDYDATA 
DO CELÓW REKRUTACYJNYCH

 
1. Dane kandydata 
 

 
nazwisko 

  
 

2. Ukończona szkoła 
 

 

3. Deklaracja wyboru drugiego języka  obcego nowożytnego
 

 język niemiecki 
 

4. Udział w lekcjach religii/etyki/wychowania do życia w rodzinie
 

Proszę zaznaczyć wybór przez 
 

Oświadczam, że córka / syn: 
 

 będzie uczęszczać na lekcję
(Jeżeli tak, to podaj jaką) 

   będzie uczęszczać na zajęcia z etyki
   nie będzie uczęszczać na żadne wyżej wymienione zajęcia
   będzie uczęszczać na zajęcia 
   nie będzie uczęszczać na zajęcia 
   

miejscowość, 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji oraz prowadzenia dokumentacji szk
w I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie. Przetwarzanie danych odbywać się będzie 
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danyc
RODO) oraz ustawy z  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
 

 

miejscowość, 
 

I Liceum Ogólnokształcące 
 im. Antoniego 
 w Cieszynie
 Plac Słowackiego 2
 43-400 Cieszyn
 tel./fax: 
 e-mail:

DANE DODATKOWE KANDYDATA  
DO CELÓW REKRUTACYJNYCH 

  
 imiona

nr PESEL 

nazwa szkoły, miejscowość 

 
drugiego języka  obcego nowożytnego  - (dotyczy kontynuacji

 język francuski 

4. Udział w lekcjach religii/etyki/wychowania do życia w rodzinie 

wybór przez X 

będzie uczęszczać na lekcję religii  

ędzie uczęszczać na zajęcia z etyki 

uczęszczać na żadne wyżej wymienione zajęcia 

ędzie uczęszczać na zajęcia wychowanie do życia w rodzinie 

nie będzie uczęszczać na zajęcia wychowanie do życia w rodzinie 

  

miejscowość, data  podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji oraz prowadzenia dokumentacji szk
Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu

(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 
RODO) oraz ustawy z  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

  

miejscowość, data  podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

I Liceum Ogólnokształcące  
im. Antoniego Osuchowskiego 
w Cieszynie 
Plac Słowackiego 2 

400 Cieszyn 
/fax: +48 33 85 21 139 

mail: osuchsek@osuch.bx.pl 

 

imiona 

 
 

(dotyczy kontynuacji nauki) 

 

  
  
  
  
 

podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
h)  Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. 

podpis rodzica lub opiekuna prawnego  


