Zdzieszowice, dnia……………………………..
………………………………………….
imię i nazwisko

………………………………………….
PESEL

………………………………………….
klasa

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Jana
w Zdzieszowicach
ul. Góry św. Anny 21A,
47-330 Zdzieszowice

Pawła

II

Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z powodu ……………………………
……………………………………………………………. oryginału.
( zniszczenia, zagubienia, kradzieży itp. )

Do podania dołączam aktualne zdjęcie legitymacyjne oraz dowód wpłaty za wydanie
duplikatu legitymacji szkolnej.
………………………………………..
(data i podpis ucznia*)

UWAGI:
Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9,00 zł.
Numer konta bankowego: BS o/Zdzieszowice 43 8884 0004 2001 0034 2807 0003

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tj. RODO), informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach (47-330), mieszczący się przy
ul. Góry św. Anny 21a, zwany dalej ZS.
2) Administrator powołał Inspektora Danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez tel 77/4844997 lub e-mail
iodo@zs.zdzieszowice.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wydania legitymacji szkolnej.
4) Dane osobowe będą przekazywane do innego państwa wyłącznie w przypadkach, kiedy wymaga tego prowadzone
postępowanie.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych.
6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do dostępu
oraz do sprostowania podanych danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Może Pani/Pan skorzystać z przysługujących
praw, kontaktując się z Administratorem na powyższe dane kontaktowe.
7) W przypadku stwierdzenia o naruszeniu przepisów RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało
niepodjęciem postępowania rekrutacyjnego.
Podanie numeru telefonu kontaktowego jest dobrowolne.

………………………………………..
(data i podpis ucznia*)
*w przypadku ucznia niepełnoletniego podpis składa rodzic/prawny opiekun

