Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych
ul. Rakowiecka 23, 02-517 Warszawa

PODANIE
Proszę o przyjęcie mnie na rok szkolny 2019/2020 do szkoły w systemie dziennym*, wieczorowym*,
zaocznym*
*właściwe zaznacz

w zawodzie:

Asystentka stomatologiczna – 1 rok
Opiekun medyczny – 1 rok
Opiekunka dziecięca – 2 lata
Technik farmaceutyczny – 2,5 roku
Technik masażysta – 2 lata
Technik usług kosmetycznych – 2 lata
Terapeuta zajęciowy – 2 lata
1. Nazwisko: ___________________________________2.Imię/imiona__________________________________
3. Data i miejsce urodzenia: __ __ / __ __ /__ __ __ w ______________________woj.____________________
4. Imiona rodziców: ojca _____________________________ , matki __________________________________
5. Nazwisko panieńskie u mężatek ________________________________________________________________

6. Seria i nr dowodu osobistego

7. Nr ewidencyjny PESEL:

8. inny dokument potwierdzający tożsamość: Paszport / Karta pobytu / Karta Polaka
Podkreśl dla twojego miejsca zamieszkania:
Podkreśl obszar zamieszkania:

wieś , miasto do 5 tyś. ,

gmina wiejska,

gmina wiejsko-miejska,

miasto pow. 5 tyś.
gmina miejska

9. ADRES ZAMIESZKANIA: kod __ __ - __ __ __ , miejscowość: ____________________________________
ulica _____________________________________________ nr domu __________ nr mieszkania ____________
województwo _____________________________________ powiat _____________________________________
gmina / dzielnica ______________________________________________________________________________
10. Nr telefonu: __ __ __ __ __ __ ____ __ , adres e-mail: _____________________________________________

11. Adres do korespondencji (wypełnić, jeśli inny niż adres zamieszkania).
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12. Do podania załączam następujące dokumenty:
Spis

L.P
1
2

dokumentów

szt.

Świadectwo ukończenia szkoły średniej
Fotografie (2 szt.)

*Do wniosku można dołączyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające:
1. wielodzietność rodziny (co najmniej trójka dzieci)
2. niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności)
3. niepełnosprawność dziecka kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności i pokrewieństwie)
4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę (orzeczenie o niepełnosprawności i sprawowaniu
opieki)
5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata (prawomocny wyrok sądu i oświadczenie) Oświadczenia składa się pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Kserokopie orzeczeń i dokumentów sadowych poświadcza
sekretariat szkoły, oryginały do wglądu w sekretariacie.

13. Informacja RODO i oświadczenie kandydata:
Administratorem podanych danych osobowych jest Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie, 02-517
Warszawa ul. Rakowiecka 23, reprezentowany przez dyrektora panią Iwonę Olejnik zwanego dalej ZMSSP. Inspektorem
ochrony danych jest pan Rafał Duś e-mail: iod@ckziu.waw.pl
Niniejszym oświadczam, ze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez ZMSSP w Warszawie w związku z realizacją procesu rekrutacji oraz celów dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez ZMSSP w Warszawie do promowania działań związanych
z
realizacją celów statutowych.
Podanie danych jest dobrowolne.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
danych na podstawie art. 15-21 Rozporządzenia.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani
dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Oświadczam, że:
wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe i jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia,

................................................................
(czytelny podpis kandydata)

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

13. Pokwitowanie w przypadku odbioru dokumentów przez kandydata
Kwituję odbiór świadectwa oraz pozostałych dokumentów
____________________________
data
_____________________________
czytelny podpis
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