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     PODANIE O PRZYJĘCIE 

DO XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPECJALNEGO 

W GDYNI  

UL.ENERGETYKÓW 13 
 
 

Proszę o przyjęcie  do : klasy …………………………………………………….  
 
I. DANE OSOBOWE O KANDYDACIE ( zgodnie z aktem urodzenia): 

 
1.Nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2.Imiona:…………………………………………………………………….      ………………………………………………………………… 
                                           (pierwsze imię)                                                                                          drugie imię) 

 
3.Data urodzenia :  ……………….           ……………………………………………….         ………………………………………….. 
                                  ( dzień)                             (miesiąc)                                                               (rok) 
 
4.Miejsce urodzenia: ………………………………………………………..woj…………………………………………………………….. 
 
5. Adres stałego zameldowania: Miejscowośd……………………………….. kod pocztowy……………………………… 
 
Poczta………………………………. Nr domu……………………….Ulica………………………………………………………………….. 
 
Gmina………………………………………………………Powiat………………………………………………………………………………..  
 
6.Adres zamieszkania: Miejscowośd …………………………………………kod pocztowy……………………………………. 
 
Ulica………………………………………………………………………………………................................................................... 
  
7.PESEL  
 
 
8.Ukooczona szkoła …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

( wpisać nazwę i adres ukończonej szkoły) 
 

 9.Czy zamierzam ubiegad się o miejsce w internacie SOSW Nr 2            
 

   TAK         
   NIE 
                     
10. Numer telefonu kandydata:………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
11.  Adres email kandydata :   
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 II.  DANE O RODZICACH (OPIEKUNACH) 
 

1. Nazwisko i imię : 
ojca……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                   
matki:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Nazwisko i imię prawnego opiekuna …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. Numer telefonu ojca/opiekuna prawnego ……………………………………………………………. 
 
4. Numer telefonu matki/ opiekuna prawnego …………………………………………………………. 
 
5. Adres email : 
 

  Matki (opiekuna prawnego) Ojca (opiekuna prawnego) 

 
 

 

 

 
Gdynia, dnia………………………………… ……                                       …………………………………………………………………………………………. 
                                                 (podpis rodzica/opiekuna prawnego/osoby pełnoletniej) 

 
 

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

(wypełnia rodzic małoletniego lub pełnoletni kandydat do szkoły) 
 
Ja, niżej podpisany…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i  nazwisko rodzica lub kandydata pełnoletniego) 
 
rodzic …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka),  oświadczam, że: 
 

1. Wyrażam/nie wyrażam/ zgodę/y
1
  na nieogarniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych moich/ mojego 

dziecka przez administratora danych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 z siedzibą w Gdyni, przy  

ul. Energetyków 13, na terenie budynku szkoły (tablice informacyjne, galerie) jak i na stronie internetowej szkoły 
w celach promocyjno-marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

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

2. Wyrażam/nie wyrażam/ zgodę/y
1
 na nieogarniczoną czasowo publikację wizerunku mojego /mojego dziecka 

przez administratora danych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 z siedzibą w Gdyni, przy  

ul. Energetyków 13,  na terenie budynku szkoły (tablice informacyjne, galerie) jak i na stronie internetowej szkoły  

w celach promocyjno-marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.  

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

3. Wyrażam/nie wyrażam/zgodę/y
1
na nieogarniczone czasowo publikowanie danych osobowych moich/ mojego 

dziecka przez administratora danych Szkołę Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 z siedzibą  

w Gdyni, przy ul. Energetyków 13, w mediach społecznościowych (w szczególności Facebook, Instagram, Youtube) 

w celach promocyjno-marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

……………...……………………………………………………………… 

4. Wyrażam/nie wyrażam/ zgodę/y
1
 na nieogarniczone czasowo publikowanie zdjęd oraz filmów zawierających 

wizerunek moich/mojego  dziecka przez administratora danych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2  

z siedzibą w Gdyni, przy ul. Energetyków 13, w mediach społecznościowych (w szczególności Facebook, Instagram, 

Youtube) w celach promocyjno-marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

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

                                                 
1
 Niepotrzebne skreślić 

http://www.mdk.gdynia.pl/
http://www.mdk.gdynia.pl/
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH    

W SPECJALNYM OŚRODKU  

SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2  

W GDYNI 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych jest Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 2 z siedzibą w Gdyni, przy ul. Energetyków 13, zwany dalej Administratorem; 
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich 
podopiecznych. 

2) Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Patrycja Lorenz-Rożniecka; 
 e-mail: patrycja@3city-it.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych przetwarzane będą wyłącznie w  celu dla którego 
są zbierane i nie będą udostępniane innym odbiorcom bez uzyskania stosownej zgody. 

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych  jest uzyskana 
zgoda na przetwarzanie. 

5) Posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6) Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych nie podlegają zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wyrażony w zgodzie na przetwarzanie. 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu 

 i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie ich poprawiania. 

 

       ………………………………………….. 

(data i podpis)                                                                                           

 Załączniki: 
 

 Świadectwo ukończenia Gimnazjum/Szkoły podstawowej  

 Wynik egzaminu gimnazjalnego/ośmioklasisty 

 Aktualne orzeczenie kwalifikacyjne PPP 

 Skierowanie do szkoły z organu prowadzącego w przypadku uczniów spoza gminy 

 Opinia o uczniu wychowawcy /psychologa 

 Karta zdrowia ucznia 

 Fotografie (3 szt.) 

 Odpis aktu urodzenia 

 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli jest przyznane) 

 

 


