
Załącznik nr 5 
 
………………………………………………………... 
                       miejscowość data              

 
KWESTIONARIUSZ  

PRZYJĘCIA DO BURSY SZKOLNEJ NR 1 W RADOMIU 
26 – 600 Radom ul. Kościuszki 5, tel. 48 36 22 368 

Proszę wypełniać pismem drukowanym 
I. Dane osobowe 
 

1. Nazwisko:  

                              

2. Imiona: 

                              

 

 

szkoła………………………………………………………………………………………………….../klasa……………………………………………………… 

pobyt w bursie  w roku szkolnym………………/…………. na okres od …………….……………..do ……………….…….……….. 

Zaznacz jeśli masz skończone 18 lat  

 

1. Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………………………………….. 

2. Pesel 

 
 

4.Adres ul. ……………………………………………nr domu ………. kod………….….. miejscowość………………….…………………. 

 

 gmina……………………………….. powiat…………………………..………………..województwo……………………….…………………. 

 

II. Dane rodziców / opiekunów:   adres e mail……………………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko Adres zamieszkania telefon 

 
 

  

 
 

  

 

III. Inne ważne informacje o uczniu  

 

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

 

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

 

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

 

 

 

           



 

IV. Oświadczenia.  

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego dziecka dla potrzeb aktualnej i przyszłych 
rekrutacji 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 

1) administratorem danych osobowych uczniów jest Bursa Szkolna Nr1 w Radomiu. 
2) dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 

r. Prawo Oświatowe, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy  
4)  każdy kandydat do bursy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody 
5) kandydat do bursy  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 
7) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@bursaradom.edu.pl 

należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem 
danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu 
naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji. 

 
 

…………………………………………………. 

Podpis rodziców /prawnych opiekunów 

 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że przedstawione przeze mnie informacje są 
zgodne ze stanem faktycznym. 
 
                         …………………………………………………… 

               Podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 
 
  Zobowiązuję się do terminowego pokrywania kosztów pobytu mojego dziecka w Bursie Szkolnej. 
 
 

……………………………………………………………… 
    Podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 

 

V. Wypełnia Komisja rekrutacyjna 

 

…………………………………………………. 

Data rozpatrzenia wniosku 

Wniosek został rozpatrzony:  pozytywnie / negatywnie 
 

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

Podpisy komisji rekrutacyjnej 

 

 

Przyjęty do Bursy od dnia………………………………………………………….. 

 

…………………………………………. 

Podpis Dyrektora 


