
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr NR XIII/272/19

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 26 czerwca 2019 r.

WNIOSEK

o przyjęcie do 

………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę bursy szkolnej)

PESEL kandydata

Dane osobowe kandydata

Imię i nazwisko kandydata
Data urodzenia

Adres zamieszkania
Nazwa ulicy Numer domu
Kod Miejscowość
Powiat/Gmina Województwo
Adres poczty elektronicznej
pełnoletniego kandydata, 
o ile jest w posiadaniu

Numer telefonu 
pełnoletniego kandydata, 
o ile jest w posiadaniu

Odległość od miejsca zamieszkania do miejsca lokalizacji szkoły w Bydgoszczy km

Dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów) kandydata

Imiona i nazwiska rodziców (prawnych 
opiekunów) oraz adres zamieszkania

Adresy poczty elektronicznej rodziców 
(prawnych opiekunów), o ile są w posiadaniu
Numery telefonów rodziców (prawnych 
opiekunów), o ile są w posiadaniu

Oświadczenie
Oświadczam, że czas dojazdu kandydata     .................................................................................................   

(podać imię i nazwisko kandydata )

do szkoły, w której zamierza kontynuować  naukę, wynosi powyżej 1,5 godziny.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia w powyższej sprawie.

..................................... ....……………………….....................
(data) (czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów  

lub pełnoletniego kandydata)
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Oświadczenie
Oświadczam, że rodzeństwo rodzone*, przyrodnie* lub przybrane* ……………………………...........................

(podać imię i nazwisko rodzeństwa;
*niepotrzebne skreślić)

mieszka/mieszkało w bursie szkolnej 
………………………………………………………………………………….
                      (podać pełną nazwę bursy szkolnej)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia w powyższej sprawie.

..................................... ....……………………….....................
(data) (czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów  

lub pełnoletniego kandydata)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia 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 95/46WE(ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1(dalej: RODO).

1. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub F) 
RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze 
względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) 
oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

2. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata albo pełnoletniemu kandydatowi, jeżeli twierdzą, że 
przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych 
osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy 
wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, 
dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy ustawy – Prawo oświatowe.

3. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, 
jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do bursy lub umożliwiającym korzystanie 
z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika w szczególności 
z przepisów wskazanych powyżej. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla 
uczestnictwa w procesie rekrutacji do bursy, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) 
danych potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby 
móc korzystać z tych kryteriów.
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