
Szamotuły, dn. .............................. 
...................................................... 

( imię i nazwisko) 

 

 

...................................................... 

(ulica, nr domu,mieszkania) 

 

 

..................................................... 

(kod,miejscowość) 

 

 

 

                                                                 Dyrekcja 

                                                  Zespołu Szkół im. Jana Brzechwy  

                                                              w Szamotułach 

 

 

              Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie/ mojego syna / mojej 

córki 
 

............................................................................................................................... 
( imię i nazwisko) 

 

zamieszkałego/ej ................................................................................... 

 

.............................................................................................................. 
( adres zamieszkania ucznia) 

 

do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy  w Zespole Szkół 

Specjalnych  im. Jana Brzechwy w Szamotułach. 

W załączeniu orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

 

 

 

 

 

                                                    ......................................................... 
                                                                           (podpis rodziców/opiekunów prawnych/ 

                                                                                        pełnoletniego ucznia) 

. 
 



Klauzula informacyjna dla uczniów 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.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), zwanym 

dalej RODO, informujemy, że: 

 

1) Administratorem Danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych im. J. 

Brzechwy w Szamotułach reprezentowany przez P. Dyrektor Natalię Sobczak.   

Kontakt   z  Administratorem  Danych  możliwy  jest  pod adresem 64-

500 Szamotuły, ul. Kołłątaja 1. 

 

2) Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Przemysław Szulc. Kontakt 

z Inspektorem możliwy jest pod adresem email przemoszulc@gmail.com. 

 

3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego 

rozporządzenie o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, 

określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 

r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 

r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i 

wychowawczych w placówce. 

 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; dane nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego; 

 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony przepisami 

prawa; 

 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania a także prawo do przenoszenia danych; 

 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

 

8) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu; 

 

9) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

 
 

 

 


