Załącznik 1

Wniosek kandydata
o przyjęcie do VII Liceum Ogólnokształcącego
im. Józefa Wybickiego w Gdańsku dla absolwenta szkoły
podstawowej
(karta informacyjna kandydata)
1. Dane kandydata:
Imię:

Nazwisko:

Drugie imię:

PESEL
Telefon

2. Dane rodziców/prawnych opiekunów kandydata:
Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego:

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego:

Telefon:

Telefon:

Adres e-mail:

Adres e-mail:

3. Wybór klasy:
§3, pkt. 6 Regulaminu Rekrutacji Kandydatów do Klas Pierwszych w VII Liceum Ogólnokształcącym
im. Józefa Wybickiego w Gdańsku na rok szkolny 2022/2023:
Przydział do grup nauczania języka obcego nowożytnego odbywa się na następujących zasadach:
a) język angielski – na podstawie testu kompetencji językowych, przeprowadzonego we wrześniu dla
każdej klasy.
b) język hiszpański lub niemiecki – na podstawie liczby punktów uzyskanych w rekrutacji
w terminie podstawowym – liczba miejsc w grupie 15, dotyczy klasy 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F.
Ostateczną decyzję w sprawie przydziału do grupy językowej podejmuje dyrektor szkoły.
Klasa, do której chcesz
uczęszczać
(podkreśl odpowiednią nazwę)

A
matematyczno-geograficzna

Wskaż drugi język obcy,
którego chciałabyś (chciałbyś)
się uczyć w wybranej klasie
(podkreśl odpowiedni język)

wiodący język:
język angielski (rozszerzony)
drugi język:
język niemiecki (kontynuacja)
lub
język hiszpański (od podstaw)

Klasa, do której chcesz
uczęszczać
(podkreśl odpowiednią nazwę)
Wskaż drugi język obcy,
którego chciałabyś (chciałbyś)
uczyć w wybranej klasie
(podkreśl odpowiedni język)

B
prawno-dyplomatyczna
wiodący język:
język angielski (rozszerzony)
drugi język:
język niemiecki (kontynuacja)
lub
język hiszpański (od podstaw)

C
humanistyczno-lingwistyczna
wiodący język:
język angielski (rozszerzony)
drugi język:
język niemiecki (kontynuacja)
lub
język hiszpański (od podstaw)

wiodący język:
język angielski

F
ekonomicznoprawna
wiodący język:
język angielski

G
matematycznogeograficzna
wiodący język:
język angielski

(rozszerzony)

(rozszerzony)

(rozszerzony)

(rozszerzony)

drugi język:
język niemiecki

drugi język:
język niemiecki

drugi język:
język niemiecki

drugi język:
język niemiecki

(kontynuacja)

(kontynuacja)

(kontynuacja)

(kontynuacja)

lub
język hiszpański

lub
język hiszpański

lub
język hiszpański

(od podstaw)

(od podstaw)

(od podstaw)

D
biologicznochemiczna
wiodący język:
język angielski

………………………………………………….
data

E
medialno-lingwistyczna

…………………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna prawnego

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE
REKRUTACJI DO SZKOŁY
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
z tym związanych.
1.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7
w Gdańsku, ul. Chałubińskiego 13, tel. 58 302 8 520, e-mail: sekretariat@zso7.edu.gdansk.pl.

2.

Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych: e-mail: sekretariat@zso7gda.pl, tel. 58 302 85 20.

3.

Administrator danych osobowych – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku przetwarza
dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe w zakresie zawartym w niniejszym formularzu – będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
procesu rekrutacji do szkoły. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: Rozdział 6 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach
prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

4.
5.

Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez szkołę, do której kandydat zostanie
przyjęty nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tej szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1
ustawy Prawo oświatowe).

6.

Osobom, których dotyczy przetwarzanie danych osobowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7
w Gdańsku przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz
przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie
danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w danym momencie, (cofnięcie to nie ma wpływu
na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem
możliwości skorzystania z uprawnienia do przyjęcia dziecka do szkoły.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody od osoby, której dane
dotyczą, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji celu, w którym te dane
są zbierane.
Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

7.

8.
9.

