
      Kwestionariusz osobowy 
     dla słuchacza Branżowej Szkoły II stopnia w Skoczowie  
        w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie 
         
 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie w  r. szk. ......................   na kierunek: 
 

- technik elektronik 

- technik pojazdów samochodowych 
   (właściwe podkreślić)                      
 
1. Imię (imiona) .................................................................................... 
 
2. Nazwisko .......................................................................................... 
 
3. Data urodzenia .......................... miejsce ur. ..................................... 
 
4. Województwo ...........................  PESEL  ......................................... 
 
5. Imiona  rodziców  ............................................................................. 
 
6. Miejsce zamieszkania: 
 
   - Miejscowość .........................................  kod ................................. 

   - Ulica .....................................................   nr ................................... 

   - Telefon kontaktowy …………………………………...………… 

  - Adres poczty elektronicznej ……………………………………… 

 
 
7.Oświadczenie w zakresie danych osobowych 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji oraz prowadzenia 
dokumentacji szkolnej w ZSTiO w Skoczowie. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy 
Unii Europejskiej PL).  
 
………………………………………..   …………………………………………. 

          (miejscowość, data)                    (podpis kandydata) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w  oraz osiągnięć  w celu publikacji w materiałach publikowanych lub 
autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji, oficjalnym Fanpage na Facebooku  oraz na stronie internetowej szkoły. 
Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).  
 
………………………………………..   …………………………………………. 

          (miejscowość, data)                    (podpis kandydata) 

Załączniki: 
1. 3 fotografie 
2. świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia 
3. Zaświadczenie o wyuczonym  zawodzie 
4. zaświadczenie lekarskie 
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