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ZGŁOSZENIE 
(prosimy wypełniać drukowanymi literami) 

DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA  

Imiona: Nazwisko: 

PESEL: 

Data urodzenia: Miejsce ur.: 

Seria i numer dowodu osobistego: 

DANE ADRESOWE KANDYDATA 

Adres zamieszkania 

Województwo  Ulica  

Powiat  Nr budynku  Nr lokalu  

Gmina  Kod pocztowy  

Miejscowość  Poczta  

Adres e-mail  Nr telefonu  

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 Matka/opiekunka prawna Ojciec/opiekun prawny 

Imię i nazwisko   

Telefon   

Adres e-mail   

Adres zamieszkania 

Powiat   

Gmina   

Miejscowość   

Ulica   

Nr budynku/nr lokalu   

Kod pocztowy   

Poczta   

UKOŃCZONA SZKOŁA PODSTAWOWA (LUB GIMNAZJUM) 

Nazwa szkoły Rok ukończenia 

 

Liceum Ogólnokształcące „LIDER” w Lublinie 
ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin 

tel. 81 74361-94, 81 5328231 
www.lider24.eu ,sekretariat@lider24.eu 

 

Lublin, ….................................... 
(data)   

 



 ewentualne posiadane opinie, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej  
(dostarczyć w załączeniu)  

 wyrażam     nie wyrażam zgody na objęcie opieką zdrowotną przez pielęgniarkę na terenie szkoły  

 
 

................…….…………….………....................................... 
data i czytelny podpis rodzica/kandydata pełnoletniego 

 

 

ZAŁACZONE DOKUMENTY 

• Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum 

• Wyniki egzaminów ósmoklasisty/egzaminów gimnazjalnych 

• 2 fotografie 

• Karta zdrowia 

ZASADY I WARUNKI KSZTAŁCENIA W SZKOLE 

1. Szkoła zobowiązuje się do realizacji kształcenia zgodnie z jej Statutem, z którym  
uczeń może zapoznać  się  w sekretariacie Szkoły. 

2. Nauka jest bezpłatna w całym cyklu kształcenia. 
3. Uczeń/rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną  

za ewentualne zniszczenia powstałe na terenie Szkoły, w wyniku jego 
nieuprawnionych działań. 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuje się, że: 

1. administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego „Lider” w 

Lublinie z siedzibą przy ul. Radziwiłłowskiej 5, 20-080 Lublin, tel. 817436194, email: 

sekretariat@lider24.eu; 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Liceum Ogólnokształcącym „Lider” w Lublinie możliwy 

jest pod numerem telefonu 817436194 lub adresem email abi@lider24.eu; 

3. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia j/w o 

ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych określonym w Ustawie Prawo Oświatowe z 

dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 

września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zdań dydaktycznych, 

opiekuńczych i wychowawczych w placówce; 

4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez 50 lat (okresy przechowywania określone w 

Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt); 

5. posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

6. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych; 

7. posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe 

ze względu na przepisy prawa oświatowego. 

 

 
………….……………….…………….…………………… 

data i czytelny podpis rodzica/kandydata pełnoletniego 


