
 

 

_______________ dnia ________________ 
                                                                                        miejscowość                                    data 

______________________________ 
             imię i nazwisko ucznia 
______________________________ 
               adres zamieszkania 
______________________________ 
                 
______________________________ 
              telefon kontaktowy 

                                                           Dyrektor Akademickiego  
                                                                                 Liceum Ogólnokształcącego  

                                                                                                        z Oddziałami Dwujęzycznymi  
                                                                                                        im. prof.  Zbigniewa Religi w Kutnie 

                                                      ul. Józefów 9  
                                                           99 – 300 Kutno 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Akademickiego Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie  

w roku szkolnym 2023/2024. Chciał(a)bym podjąć naukę w klasie o profilu: 

□ 1) medyczno – farmaceutycznym 

□ 1) ogólnym      jako trzeci przedmiot rozszerzony wybieram: ………..………….………… 

 
 

 
1) w kratkach proszę wskazać pierwszy lub drugi wybór wpisując odpowiednio 1 lub 2 

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

                  Czytelny podpisy Rodzica                                                           Czytelny podpis Kandydata 
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z kształceniem w Akademickim Liceum 
Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie – załącznik nr 2. 
 

Decyzja komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie:        
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
 

 

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

        Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej                                                                      Decyzja dyrektora szkoły 
                                                                                                                                

              



 

 

Załącznik nr 1 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA 
 

do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego  
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie  

(wypełnia Rodzic) 
 
 
 

1. Nazwisko i imię (imiona): …………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 

2. Data urodzenia:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 

3. Miejsce urodzenia:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 

4. PESEL:  …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…….…….. 
 

5. Imię i nazwisko Matki:   ……………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

Imię i nazwisko Ojca:   ………………………………………………………………………………………………….……………………………….………….. 
 

6. Adres zamieszkania Kandydata:  ……………………………………………………………………………………………………………..………….. 

 

7. Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż w p. 6):   ………………………………………………………………………….………….. 

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

8. Telefony kontaktowe:     

       Kandydata: ……………………………………………………………………………………… 

       Matki:  ………………………………………………………………….…………………………… 

       Ojca:    ……………………………………………………………..…………………………………             

      

9. Adresy e-mail: 

       Kandydata: ……………………………………………………………………………………… 

       Matki:  ………………………………………………………………….…………………………… 

              Ojca:    ……………………………………………………………..…………………………………             

 

10. Nazwa szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza: …………………………………………………………………. 

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

 

11. Dodatkowe informacje o Kandydacie (podane dobrowolnie):  ……………………….………………….……………. 

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

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

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

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

                                                                                                                               Czytelny podpisy Rodzica       

                                             



 

 

 Załącznik nr 2 
 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla kandydatów i rodziców/opiekunów prawnych w związku z wnioskiem 
o przyjęcie do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie. 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, które administrator jest zobowiązany przekazać zgodnie z wymogiem art. 13 RODO 

Administrator 
danych  

Administratorem podanych danych osobowych jest Fundacja Rodziny Wośko z siedzibą w Siemienicach, 
Siemienice 18, 99-314 Krzyżanów, działającą jako organ prowadzący niepubliczną szkołę ponadpodstawową 
o uprawnieniach szkoły publicznej, działającą pod nazwą Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie, zwana dalej „Fundacją” lub „Administratorem danych”. 

Dane kontaktowe Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan 
skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, prosimy o kontakt.  
Inspektor Ochrony Danych: Łukasz Jasiński  
e-mail: iod.liceum@polfarmex.pl  
Polfarmex S.A. ul. Józefów 9, 99-300 Kutno  

Cele przetwarzania 
oraz podstawa 
prawna 
przetwarzania 

Dane osobowe kandydatów oraz rodziców (opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe ( t.j. Dz. U. 2019.1148). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ww. celu jest art. 6 ust. 
1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 
administratorze danych. 
W przypadku podania dodatkowych informacji o kandydacie, które będą stanowić dane osobowe, podstawę 
prawną przetwarzania takich danych stanowić będzie zgoda wyrażona poprzez czynność podania takich danych. 
W przypadku danych osobowych zaliczanych do tzw. zwykłych danych, podstawę prawną przetwarzania stanowić 
będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Natomiast dane osobowe zaliczane do tzw. szczególnych kategorii danych (np. 
dane o stanie zdrowia, dane na temat przekonań religijnych lub światopoglądu) przetwarzane będę na podstawie 
art. 9 ust. 1 RODO. 
Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Okres przez który 
dane będą 
przechowywane 

Podane dane osobowe zgromadzone w postępowaniu rekrutacyjnym będą przetwarzane nie dłużej niż do końca 
okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do Akademickiego Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie. W przypadku gdy uczeń nie zostanie przyjęty do placówki, dane 
osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki zostanie 
wniesiona skarga do sądu administracyjnego, wówczas dane będą przetwarzane do czasu zakończenia 
postępowania prawomocnym wyrokiem. 

Odbiorcy danych Fundacja będzie przekazywać Państwa dane osobowe wyłącznie podmiotom, którym powierzy przetwarzanie 
danych osobowych w swoim imieniu przy zachowaniu właściwych środków ochrony tych danych. 
Fundacja będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, tylko w sytuacji gdy taki obowiązek wynikać będzie 
z przepisów prawa. 

Przekazywanie 
danych poza EOG 

Fundacja nie będzie przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

Prawa osoby, której 
dane dotyczą 

Osobie, której dotyczą dane przysługuje prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu na 
podstawie art. 15 RODO; 

• sprostowania swoich nieprawidłowych danych w przypadkach wskazanych w art. 16 RODO; 

• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych 
w art. 17 RODO; 

• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

• przenoszenia danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w przypadkach wskazanych 
w art. 20 RODO; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO. 
 

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możliwe jest wniesienie skargi do 
organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Informacja 
o zautomatyzowany
m podejmowaniu 
decyzji, w tym 
profilowaniu 

Administrator danych nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania dla celów 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w ramach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

mailto:iod.liceum@polfarmex.pl

