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Nazwisko  …............................................................                Wejherowo, dnia .............................. 

            Imiona       …........................................................... 

                                                        
DYREKTOR 

POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ POLICEALNYCH 

IM. ZDZISŁAWA KIETURAKISA W WEJHEROWIE 
  

Proszę o przyjęcie mnie w poczet słuchaczy Powiatowego  Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie 

na kierunek kształcenia w zawodzie……………………………………………….............…………… 

                  (wyłącznie na jeden kierunek kształcenia)
 

w roku szkolnym………………………. w trybie dziennym/wieczorowym/zaocznym* 

                                                                                      …………….…………… 
          (podpis  kandydata) 

K W E S T I O N A R I U S Z    O S O B O W Y 

1 D A N E    P E R S O N A L N E   

1.1. Data urodzenia (dd-mm-rr): 

 

|__|__| - |__|__| - |__|__|__|__| 

1.1.1 Miejsce urodzenia: 

 

1.1.2 Województwo: 

 

 

1.2 PESEL 

 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

  

1.3 Adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym: 

 

|__|__| - |__|__|__|  …................................................................. 

 

ul .…..........................................................................................   

  

1.4 Telefon ** 1.4.1 E-mail: **
 

 

1.5 Imię  ojca: 

 

1.5.1 Imię  matki: 

 

 

1.6 Rok ukończenia szkoły średniej: 

 

  

1.7 Ukończona szkoła średnia (pełna nazwa, adres): 

 

 

2 
Dodatkowe kryteria, brane pod uwagę w rekrutacji w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc  

w szkole 

2.1 Wielodzietność rodziny kandydata  2.1.2 Niepełnosprawność kandydata  

2.1.3 Niepełnosprawność dziecka kandydata 

 

 

 

 2.1.4 Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat 

sprawuje opiekę 

 

2.1.5 Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

3 SPIS ZAŁĄCZANYCH DOKUMENTÓW 

3.1 
Świadectwo  ukończenia szkoły średniej 

(oryginał lub odpis) Nr ……………... 
 

 

3.2 Orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki w szkole w  danym zawodzie  
 

3.3 2 zdjęcia legitymacyjne (37x52)   
 

3.4 * Dokument potwierdzający kryteria dodatkowe (niepełnosprawność, wielodzietność rodziny, samotne wychowywanie dziecka)  
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Oświadczam, że zapoznałam się /zapoznałem się z warunkami rekrutacji Powiatowego  Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie. 

 

Oświadczam, że zamieszczone dane w kwestionariuszu osobowym są prawdziwe. 

  

     

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

 

                        /imię i nazwisko kandydata/                                                                      / data /                                                /podpis kandydata/ 

 

 

 

 

 

 

 
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 

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

Informujemy, że:  

 

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest: 

- Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie przy ul. Dworcowej 5, tel. 58 672 25 44; e-mail: sekretariat@medyk-wejherowo.pl  

2) Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. 

g RODO w związku z art.136, 134 oraz   pozostałymi przepisami Rozdziału VI ustawy z dnia 14 grudnia 2016r  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 

994 ze zm.), które określają  m.in. treść wniosku o przyjęcie do szkoły i jego załączników oraz kryteria rekrutacyjne, a także zasady przechowywania danych 

osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.  

3) Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku mogą być: firmy świadczące usługi wsparcia IT, organ prowadzący szkołę do której kandydat ubiega 

się o przyjęcie, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa. 

4) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.  

5) Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w 

celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym 

uczęszcza  on do szkoły, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w placówce  

przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły, została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone 

prawomocnym wyrokiem.  

6) Pełnoletniemu kandydatowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia 

danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto kandydatowi przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w 

przypadkach określonych w art. 18 RODO.  

7) W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie 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) RODO, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.  

8) W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się 

żadnych profili kandydatów.  

9) Jeżeli pełnoletni kandydat twierdzi, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje mu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 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 rekrutacji, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego;  

10) Kontakt z inspektorem ochrony danych w szkole, w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy przy użyciu 

danych kontaktowych inspektora ochrony danych, rodo@medyk-wejherowo.pl podanych na stronie internetowej szkoły lub za pośrednictwem  danych 

adresowych.  Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o: ofercie 

placówki, statusie wniosku, punktacji, kryteriach i wynikach rekrutacji.  

11) Podanie danych zawartych w niniejszym wniosku jest warunkiem umożliwiającym udział w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły oraz 

umożliwiającym korzystanie z uprawnień wynikających z kryteriów rekrutacji, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 2. Oznacza to, 

że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne do uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast podanie danych (w tym dołączenie 

stosownych dokumentów) potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów obowiązujących w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych 

kryteriów.  

 

 
Objaśnienia  do kwestionariusza osobowego: 

* Odpowiednie podkreślić 
1) Kwestionariusz osobowy należy wypełnić czytelnie, długopisem lub atramentem, najlepiej drukowanymi literami. 

2) Kandydat wypełnia tylko białe pola zaznaczone pogrubionymi ramkami. Pola zaciemnione wypełnia administracja. 

3) Na kwestionariuszu osobowym nie dokonujemy żadnych skreśleń ani poprawek. 

4) W przypadku pytania wyboru postaw wyraźny znak X w polu z prawej strony propozycji lub pytania. 

Jeśli pytanie Cię nie dotyczy, pozostaw puste pole. 

** Ułatwi kontakt z kandydatem 

mailto:sekretariat@medyk-wejherowo.pl
mailto:rodo@medyk-wejherowo.pl

