
PODANIE O PRZYJĘCIE DO BURSY MIĘDZYSZKOLNEJ  

ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWYCH I SPOŻYWCZYCH 

W JAŚLE UL. STASZICA 30A 

 

 
Proszę o przyjęcie …………………………………………..…... do Bursy Międzyszkolnej w Jaśle  
                                                              (imię i nazwisko ucznia) 

 

w okresie od .....................……. do …....................…..w roku szkolnym …..............................…… 

                                                                                                                                              
 
Data i miejsce urodzenia …………………………...… PESEL ………………...…………………. 
 
 
Dowód osobisty (jeżeli uczeń jest pełnoletni) ……...................……………………………………. 
 

Adres  zamieszkania ucznia: 

 

kod ……………….. miejscowość ……………………….. ulica ………….……………........….… 

 

nr domu i mieszkania …............ gmina ….......................... województwo …...............................… 

 
 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów ……………………………………………………………. 
 
 
Adres zamieszkania rodziców/opiekunów ………………………………………………………….. 
 
 
Telefon rodziców/opiekunów………………………………………………………………………... 
 
 

Nazwa i adres szkoły ……………………………………………………..………............................. 
 
 

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

Kierunek/Specjalność: ……….................................……… Klasa: …….................………………. 
 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację moich danych i wizerunku (w przypadku 

pełnoletniego ucznia) / danych osobowych i wizerunku mojego dziecka* w związku 

z uczestnictwem w wycieczkach, zajęciach, imprezach i uroczystościach, związanych  

z działalnością Bursy. 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

Zobowiązuję się przestrzegać regulaminu oraz wszelkich procedur, zaleceń, zarządzeń 

obowiązujących w Bursie Międzyszkolnej i na bieżąco wpłacać należności za zakwaterowanie, 

wyżywienie oraz kaucje. Jednocześnie przejmuję odpowiedzialność za powierzony sprzęt  

i wyposażenie w pokoju oraz pokrycie kosztów związanych z ewentualnymi szkodami 

wynikającymi z niewłaściwego użytkowania. 
 

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

 
   (podpis ucznia)                                                                                             (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

 



KARTA INFORMACYJNA  
(wypełnia rodzic/opiekun albo uczeń jeżeli jest pełnoletni) 

 

 

1. Stan zdrowia ucznia, problemy zdrowotne, szkolne, społeczne (np. choroby przewlekłe, 

uczulenia, diety, nadpobudliwość, konfliktowość, trudności z nauką, zaburzenia psychiczne 

itp.) ……………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

  ……….……………………………….
            (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 
 

 

2. Zalecenia i wskazówki od rodziców / opiekunów ……………………………………………… 

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

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

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

 

  ……….……………………………….
            (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 
 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle z siedzibą 

w Jaśle, ul. Staszica 30 b. 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych osobiście lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod.edu@powiat.jaslo.pl. 

3. Dane przetwarzane będą w celu przyjęcia dziecka do Bursy Międzyszkolnej oraz prowadzenia działalności 

opiekuńczej i wychowawczej placówki. W przypadku zgody na publikację dane mogą być umieszczane 

w wydawanych przez Bursę publikacjach, kronice, na gazetkach, w materiałach promocyjnych oraz na stronie 

internetowej i fanpagu Bursy na Facebooku. 

4. Zakres danych osobowych zawartych w podaniu wynika z przepisów prawa, ich podanie jest dobrowolne,  

ale niezbędne do pobytu dziecka w placówce. Informacje o stanie zdrowia podajesz w celu sprawowania właściwej 

opieki nad dzieckiem, jeżeli wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie. Zgoda na publikację danych jest dobrowolna. 

5. Dane nie będą poddawane profilowaniu, nie będą przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom,  

ani do państw trzecich. W przypadku umieszczenia danych na fanpagu będą one przechowywane na serwerach 

Facebooka. 

6. Dane przetwarzane będę do czasu zrealizowania celu pobytu dziecka w placówce, a potem przechowywane zgodnie 

z terminami określonymi w przepisach. W przypadku zgody na publikację dane przetwarzane będą bezterminowo. 

7. Przysługuje Ci prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania i uzupełniania prawo do żądania ograniczenia 

przetwarzania oraz wycofania zgody na przetwarzania danych o stanie zdrowia i zgody na publikację danych. 

8. Jeżeli stwierdzisz, że przetwarzanie Twoich danych w Bursie Międzyszkolnej ZSUiS w Jaśle narusza przepisy prawa 

przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle znajdziesz 

na stronie internetowej zsuisjaslo.nets.pl w zakładce RODO . 

 

 

….....................................................                                             …................................................... 
   (podpis ucznia)                                                                                             (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 


