Załącznik nr 3
do Regulaminu rekrutacji do Bursy Szkół Artystycznych w Łodzi

...………………………………..
(data i godzina złożenia wniosku
- wypełnia sekretarz bursy)

Pani Agata Piękosz
Dyrektor Bursy Szkół Artystycznych w Łodzi
91-055 Łódź, ul. Rybna 11ABC

Wniosek o przyznanie miejsca w bursie w roku szkolnym 2021/2022

1. Imię i nazwisko..........................................................................................................................
drugie imię ……………………………………………....……………...……….…………....
2. Data i miejsce urodzenia ……………….……………………………………………………..

3. Numer
PESEL
W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość …………………………………………..……………………………………………………...……

4. Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) kandydata ………………………………………..…....
………………………………………………………………………………………….……………………..….
5. Adres miejsca zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów) kandydata ……………………....……….….
………………………………………………………………………………………………..……………….….
6. Adres miejsca zamieszkania kandydata ...…………………………………………………..……...................
………………………………………………………………………………………..……………………….…
7. Adres poczty elektronicznej rodziców (prawnych opiekunów) kandydata………………٭...……….……….
………………………………………………………………………………………………………....…………
8. Numery telefonów kandydata i jego rodziców (prawnych opiekunów) ……………..…………….……...….
…………………………………………………………………………………………………..…………..……

 ٭wpis nieobowiązkowy

Informacje dodatkowe

Miejsce nauki kandydata od nowego roku szkolnego (pełna nazwa szkoły)……….……..…………………….
…………………………………………………………………………………………..……………………..…
Jestem uprzedzony/-a o odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 § 1 ustawy – Kodeks karny
i oświadczam, że wszystkie dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

………………………………………..
(data)

………………………………………..
(p odpis rodziców/
prawnych opiekunów)

Klauzula informacyjna dla kandydata w związku z postępowaniem rekrutacyjnym
do Bursy Szkół Artystycznych w Łodzi
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych kandydata w związku z postępowaniem rekrutacyjnym
jest Bursa Szkół Artystycznych w Łodzi, ul. Rybna 11 ABC 91-055 Łódź.
2. Z administratorem można kontaktować się:
1) korespondencyjnie, na adres, o którym mowa w ust. 1, lub na adres e-mail: bursalodz@bsalodz.pl;

2) telefonicznie – pod numerem: 426542404.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych, pisząc na adres e-mail: iod@bsalodz.pl.
4. Dane osobowe kandydata są przetwarzane na podstawie wniosku o przyznanie miejsca w bursie
złożonego przez jego rodzica/-ów (prawnych opiekunów).
5. Dane osobowe kandydata przyjętego na wolne miejsca w bursie zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentacja tego postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca
okresu, w którym kandydat przebywa w placówce, zaś dane osobowe kandydata nieprzyjętego
zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w bursie są przechowywane w
bursie przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora bursy została wniesiona skarga do sądu
administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza organami do tego upoważnianymi,
takim jak: sądy, prokuratura, policja, itp.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy
prawa oświatowego.
9. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych
swojego dziecka lub swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Prawa te można
zrealizować, zwracając się do administratora, którego dane kontaktowe są zamieszczone
w ust. 2 niniejszej klauzuli.
10. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
Administrator
Z treścią klauzuli zapoznałem się/-am się.
…………………………………………….
(data i czytelny podpis)

