
Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych  

SZKOŁA  POLICEALNA  NR 26   
 

Nr  
 

Nazwisko  

 
 

Imiona  

 
Miejsce stałego zameldowania: 
 

Kod 
 

 
 

miejscowość:  
 

ul. 
 

 
 

Nr domu 
 

 
 

nr mieszkania  
 

Telefon 
 

 
 

 

P O D A N I E 
 

Proszę o przyjęcie mnie do : 
 

Zespół Stenotypii i Języków  

Szkoła Policealna nr 26  

 

Do podania załączam: 
 

1. Kartę ewidencyjną kandydata, 

2. Świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej   

            (w oryginale lub odpis notarialny), 

3. 2 fotografie (podpisane – imię i nazwisko), 

4. Zaświadczenie lekarskie 

(skierowanie dostępne w sekretariacie po złożeniu kompletu dokumentów), 

5. Tekturową teczkę wiązaną, 

6. Wypełniony test kwalifikacyjny z języka zaawansowanego.    

 

Warszawa, dnia  ...................................   ................................................. 
                   (podpis kandydata) 
 

 

 

       Kwituję odbiór wszystkich  
        dokumentów 
 

       Warszawa, dnia .............................. 
 

 

       .................................................................... 
                     (podpis) 
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 KARTA  EWIDENCYJNA   KANDYDATA   
 

Obok specjalizacji, którą kandydat uzna za wybraną napisać liczbę „ 1 ”. Przy specjalizacjach, które mogą być brane pod uwagę przy 

niezakwalifikowaniu na specjalizację wybraną, wpisać liczby  „ 2”, „3”. 
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I Specjalizacja 
 

sekretarka-asystentka 

dyrektora 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Specjalizacja 
 

handel zagraniczny 
 

 

 

 
 

Specjalizacja 
 

administracja  w  Unii 

Europejskiej 

 

 

 

 
 

 
 

 

NAZWISKO  
 

 

 imię   drugie imię  
 

PESEL             
 

 DOWÓD OSOBISTY*   PASZPORT*  seria     numer        
 

 

 

DATA   I  MIEJSCE  URODZENIA: 
 

dzień   miesiąc  rok  
 

 

w   woj.  
 

 
 

 

MIEJSCE  STAŁEGO  ZAMELDOWANIA: 

woj. 
 

 
 

kod pocztowy  
 

miejscowość  
 
 

 

powiat   gmina   dzielnica  
 

 
 

ul.   nr domu  nr mieszkania  
 

 

tel. domowy:  kier.  tel.     tel. kom.  
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ADRES DO KORESPONDENCJI: 
 

kod pocztowy  
 

miejscowość  
 

 
 

ul.   nr domu  Nr mieszkania  
 

 

Ukończyłem(łam) szkołę średnią:* 
 

     Rok ukończenia szkoły średniej 

 

 

 
Liceum 

ogólnokształcące   technikum   
liceum  

profilowane             (podaj profil)  
 

 

Pochodzenie:* 

  z miasta powyżej 5 tys.   z miasta poniżej 5 tys.   ze wsi 

 

 

Czy posiada Pan(i) świadectwo dojrzałości:* 

  tak   nie 

 
 

 

Warszawa, dnia ................................................               Prawdziwość danych zawartych w karcie 

             stwierdzam własnoręcznym podpisem 

 

 

 

         ....................................................... 
* zaznacz prawidłową odpowiedź 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w 

Warszawie jest Dyrektor Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie, ul. Ogrodowa 16, 00-896 

Warszawa. 

2. Inspektor ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie zostanie wskazany 

do dnia 31 lipca 2018 r. przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy Tel.: 22 63 27 164. 

3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie: 

 Obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia); 

 Udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia); 

 Prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. .6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia); 

 Wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e Rozporządzenia); 

 Wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, 

w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia); 

 Celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy 

medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i 

usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego (art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach: 

 Przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego uczniów i słuchaczy do Zespołu Szkół Stenotypii i Języków 

Obcych w Warszawie,  

a w przypadku uzyskania statusu ucznia/słuchacza w celach: 

 realizacji ustawowych i statutowych zadań Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie, w tym 

Szkoły w której Pan/Pani pobiera naukę w tym m.in. organizacji zajęć i publikacji wyników nauczania, 

prowadzenia dokumentacji szkolnej, przyznawania nagród i wyróżnień, prowadzenia rekrutacji, organizacji 

wycieczek szkolnych, spełniania potrzeb medycznych, ubezpieczania uczniów i in.); 
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 wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Dyrektorze Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych w 

Warszawie w szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szkoły; 

 konieczności udzielania informacji publicznej. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcą Pani/Pana danych 

osobowych będą: 

 Mazowiecki Kurator Oświaty, Biuro Edukacji m.st. Warszawy, Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy 

Wola m.st. Warszawy, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy, w tym pracownicy i 

współpracownicy tych podmiotów; 

 Podmioty współpracujące z Zespołem Szkół Stenotypii i Języków Obcych, w tym świadczące usługi wsparcia 

informatycznego, usługi ubezpieczeniowe oraz usługi medyczne; 

 Inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z m.st. Warszawa przetwarzają dane osobowe, dla których 

administratorem jest Dyrektor Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie; 

 Organy administracji rządowej oraz samorządowej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

 Podmioty upoważnione na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych, prawomocnych orzeczeń sądowych 

lub tytułów wykonawczych; 

 Inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących; 

 Podmioty, którym Pani/Pana dane zostały przekazane na podstawie Pani/Pana wniosku lub zgody. 

 

Podmioty powyższe będą miały dostęp do Pani/Pana danych osobowych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji 

Pani/Pana praw i obowiązków, a także praw i obowiązków tych podmiotów. 

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez rok po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku 

przyjęcia do szkoły przez okres nauki szkolnej to jest do czasu zakończenia nauki w Zespole Szkół Stenotypii i 

Języków Obcych w Warszawie, zaś po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub tak długo, 

jak wymaga tego uzasadniony interes Administratora. Dane osobowe przechowywane na podstawie udzielonej przez 

Panią/Pana zgody będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie lub do czasu wycofania udzielonej zgody. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich 

danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia 

sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, czyli 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 

zobowiązującym prawem. 

9. W zakresie innym niż wskazany w punkcie 8 podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym wynikającym m.in. z ustawy z dn. 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 

ze zm.), ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz ustawy z dn. 14 

grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z  2017 r. poz. 60 ze zm.) oraz z 

rozporządzeń wykonawczych wydanych do ww. ustaw, a w szczególności z art. 149-150, art. 158 i art. 160 ustawy z 

dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). 

10. Monitoring szkolny prowadzony jest przez Dyrektora Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie w 

celu wykonania ustawowych zadań w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w budynku 

Szkoły i w jego otoczeniu oraz ochrony osób i mienia zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia. Zarejestrowany 

zapis monitoringu jest przechowywany przez okres uzależniony od technicznych parametrów urządzenia 

rejestrującego, nie dłużej niż przez rok od zarejestrowania. Zapis jest udostępniany wyłącznie na wniosek organów do 

tego uprawnionych. Administratorem danych osobowych zapisanych przez monitoring jest Dyrektor Zespołu Szkół 

Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie. Funkcjonowanie monitoringu reguluje regulamin korzystania z 

monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie. 

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

12. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych i nie będą 

profilowane. 

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

 

 

 

 

Warszawa, dnia …………………….     ................................................................... 

                                    podpis  
 


