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PODANIE O PRZYJĘCIE DO  

AKADEMICKIEGO DWUJĘZYCZNEGO LICEUM  

OXFORD SECONDARY SCHOOL W BIELSKU_BIAŁEJ 

  

I. DANE OSOBOWE  

DANE OSOBOWE UCZNIA  

Imię (imiona)  
  

Nazwisko  
  

Nr zapisu  
  Numer 

PESEL  

  

Data urodzenia  
  Miejsce 

urodzenia  

  

Dane adresowe  
  

DANE OSOBOWE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)  

DANE  Matka (prawny opiekun)  Ojciec (prawny opiekun)  

Imię i nazwisko  
    

PESEL  
    

Adres do 

korespondencji  

    

Telefon kontaktowy  
    

Adres e-mail  
    

  

II. OŚWIADCZENIE UCZNIA  
  

Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym .......................... do klasy ……………………… 

Akademickiego Dwujęzycznego Liceum Oxford Secondary School w Bielsku-Białej,  

ul. Krakowska 30. Oświadczam, iż jestem absolwentem gimnazjum/szkoły podstawowej.  

Zasady dokonywania opłat zawiera "umowa o naukę w Liceum".  

  

Szkoła pierwszego 

wyboru  

  

Szkoła drugiego 

wyboru  

  

Szkoła trzeciego 

wyboru  

  

  

  

…………………………………  …………………………………………  

Miejscowość, data  czytelny podpis ucznia  
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III. OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA  

  

Stwierdzamy, że znana jest nam decyzja naszego dziecka o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.    

Z informacjami zawartymi w podaniu zapoznaliśmy się i je akceptujemy.  

  

   

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

miejscowość, data  czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów  

   

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

W trosce o zachowanie Pana/i prawa do prywatności jak i spełnienia wymogów przewidzianych 

przepisami prawa poniżej zamieszczamy informacje na temat sposobu w jaki przekazane przez Pana/nią 

dane są gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane.  

Administratorem danych osobowych jest:  

Akademickie Dwujęzyczne Liceum Oxford Secondary School, Magdalena Gałuszka i Paweł Gałuszka 

wspólnicy spółki cywilnej Oxford Centre z siedzibą w Bielsku-Białej  ul. Krakowska 30.  

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@oxford-centrum.pl  

  

Dane osobowe przetwarzane będą:  

W CELACH  NA PODSTAWIE  PRZEZ OKRES  

realizacji usług  zawartej i wykonywanej 

umowy oraz ustawy o systemie 

oświaty, ustawy Prawo 

oświatowe  

5 lat liczonych od dnia 1 

stycznia roku następującego po 

dacie zawarcia umowy  

realizacji działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innej działalności 

statutowej oraz do celów 

archiwalnych  

ustawy o systemie oświaty, 

ustawy prawo oświatowe,  

7 lat liczonych od dnia 1 

stycznia roku następującego po 

dacie zawarcia umowy  

uzyskiwania dotacji 

oświatowych  

ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych  

5 lat liczonych od dnia 1 

stycznia roku następującego po 

dacie zawarcia umowy  

marketingowych  wyrażonej zgody  5 lat liczonych od dnia 1 

stycznia roku następującego po 

dacie wyrażenia zgody  

  

  

Podane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie 

Administratora, w szczególności dostawcom usług.  

Podmiotowi danych osobowych przysługuje:  

• prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania,  

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

• prawo do przenoszenia danych, a także  

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
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Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że 
przetwarzanie jego danych osobowych, narusza przepisy obowiązującego prawa.  

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.  
  
Podanie danych w pozostałych celach jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. 

Konsekwencją odmowy podania danych lub podanie nieprawidłowych danych będzie brak możliwości realizacji 
usług.  

Podane dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez analizę danych w zakresie płci, daty 
rozpoczęcia i ukończenia nauki, miejsca zamieszkania w celu przedstawienia oferty edukacyjnej.   

  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych przez administratora danych 

osobowych w celach marketingowych i reklamowych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa.  

 
Wyrażam zgodę na kontakt ze strony administratora danych osobowych, z użyciem  telekomunikacyjnych urządzeń 

końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par. 1. Prawa 

telekomunikacyjnego.  

 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od administratora danych osobowych informacji handlowej i materiałów 

promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną.  

 

KLAUZULA INFORAMCYJNA OKREŚLAJĄCA SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

w Oxford Centre s.c. Magdalena Gałuszka i Paweł Gałuszka z siedzibą w Bielsku-Białej  

ul. Krakowska30. 
Zgodnie art. 13 ust 1. i ust 2. 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 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:  

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Oxford Centre s.c. Magdalena Gałuszka i Paweł Gałuszka z siedzibą     43-

300 Bielsko-Biała ul. Krakowska 30 reprezentowany przez Dyrektora.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dbającym o ochronę powierzonych nam przez Państwo danych jest 

zapewniony pod adresem e-mail: iod@oxford-centrum.pl i/lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora Danych 

z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych. Informację można także uzyskać pod nr tel.: 512363363 lub bezpośrednio w 

siedzibie Administratora.  

3. Państwa dane będą przez nas przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych instytucji  w zakresie danych przewidzianych 

w formularzu zgłoszeniowym w oparciu o Państwa zgodę (art. 6 ust 1 lit a i art. 9 ust 2 lit.  a RODO) oraz umowę uczestnictwa 

w organizowanych zajęciach (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

4. Zakres pozyskiwanych i przetwarzanych danych obejmuje: imię i nazwisko uczestnika zajęć, datę i miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania, telefon dane dotyczące uczuleń uczestnika zajęć, przyjmowania przez niego leków, oraz innych szczególnych 

potrzeb istotnych w pracy w grupie lub w zajęciach indywidualnych.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże należy mieć na uwadze, że brak podania danych uniemożliwi 

Państwu skorzystanie z oferty w następującym zakresie: uczestnictwo w zajęciach i warsztatach (dane osobowe są 

konieczne do kontaktu z uczestnikami zajęć, do prowadzenia dziennika zajęć i ewidencjonowania wpłat za zajęcia                  i 

warsztaty, zgłoszenia uczestników do ubezpieczenia oraz utrwalania wizerunku i jego prac celem prezentacji dokonań         (w 

przypadku braku zgody na przetwarzanie wizerunku).  

6. Za Państwa zgodą przetwarzamy dane szczególnych kategorii (tzw. dane wrażliwe). Dotyczy to sytuacji, gdy ze względu na 

bezpieczeństwo, przekażecie nam Państwo informacje dotyczące szczególnych potrzeb lub stanu zdrowia. W takiej sytuacji 

informacje te przekazywane są wyłącznie instruktorom i opiekunom.   

7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów:  

a) Podmioty lub organy, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.  

b) Udostępnienie odbywa się na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub umów           o 

zachowaniu poufności.   

c) Pracownikom administratora, na podstawie wydanego upoważnienia i podpisanej klauzuli o zachowaniu poufności.  

d) Firma ubezpieczeniowa, celem zawarcia umowy ubezpieczenia.  

e) Firmy oferujące pomoc prawną, informatyczną, doradczą oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie,  a 

świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji zadań statutowych i wykonywania innych obowiązków prawnych  w 

tych umownych.  
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9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały pozyskane, bądź 

utraty ich przydatności, nie dłużej jednak niż do czasu odwołania zgody.  

10. Posiadacie Państwo prawo dostęp do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy 

kontaktować się z Administratorem lub naszym Inspektorem Ochrony Danych. Należy jednak pamiętać, iż prawa te nie są 

bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.  

11. W każdym czasie mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, jednak w wielu 

przypadkach uniemożliwi on nam realizację celów. Należy jednak pamiętać, iż prawo to nie jest bezwzględne, a przepisy 

przewidują wyjątki od jego stosowania.  

12. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż 

przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych      z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych;  

13. Państwa dane przetwarzane  nie będą podlegać procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani nie będą 

podlegać profilowaniu.  

14. Spółka s.c. dokłada wszelkich starań, aby w jak najlepszy sposób spełnić wymagania RODO i aby Państwa dane osobowe 

były skutecznie zabezpieczone.  

15. Jeśli z jakiś powodów powyższe informacje nie będą kompletne, każdorazowo brakujące informacje Administrator 

przekaże Pani/Panu w odrębnym dokumencie, przed pozyskaniem danych.  

 

 

 
  
………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… 

miejscowość, data czytelny podpis ucznia czytelny podpis rodziców/ prawnych 

opiekunów 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

 

 

 

 

Data podpis pracownika szkoły  

 
 

V. ZAŁĄCZNIKI  
  

Rodzaj załącznika  Data dostarczenia  Podpis osoby przyjmującej  Uwagi  

Świadectwo ukończenia 

gimnazjum/szkoły 

podstawowej  

      

Zaświadczenie o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego/ 

ósmoklasisty  

      

2 fotografie        

Opinia lub orzeczenie 

poradni psychologiczno- 

pedagogicznej  

      

  

** dokument wymagany w przypadku wystąpienia potrzeby kształcenia specjalnego, bądź w przypadku wystąpienia obniżonych 
wymagań edukacyjnych  


