
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU ZAMIESZKANIA PRZEZ  WYCHOWANKA 

W BURSIE Nr II przy ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH W OPOLU 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

Należy dostarczyć do 19 czerwca 2019r. 

 
(Deklaracje wypełnia kandydat pełnoletni. Należy wypełnić drukowanymi literami. * skreślić niewłaściwe) 

 Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu  

ul. Edmunda Osmańczyka 22, TEL. 77 454 32 37 
 
 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA  

(dotyczy kandydata pełnoletniego) 

 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

imię  drugie imię  

nazwisko  

PESEL            

data urodzenia  

 

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA 

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod 

pocztowy 

 miejscowość  

gmina  powiat  

telefon 

kontaktowy 

 adres e-mail  

 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

( dotyczy kandydata pełnoletniego ) 

 

IMIONA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH* 

imię matki  Imię ojca  

 

Do deklaracji o kontynuacji pobytu należy dołączyć: zaświadczenie ze szkoły o 

kontynuacji nauki w roku szkolnym 2019/2020 w przypadku zmiany szkoły.  

Będę uczniem klasy………………  

w szkole ………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

           …………………………………………. 
             Czytelny podpis kandydata pełnoletniego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

……………………………………………       ………………………………. 
                Imię i nazwisko  kandydata pełnoletniego                                  data 

 

 

OŚWIADCZENIE ( dotyczy kandydata pełnoletniego ) 

W przypadku przyjęcia mnie do Bursy Nr 2 przy Zespole Szkół Mechanicznych w 

Opolu na rok szkolny 2019/2020, oświadczam, że: 
  Czytelny podpis kandydata 

każdej rubryce poniżej.   

1. Mój stan zdrowia pozwala na zamieszkanie w Bursie. 

 

 

2. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie badania alkotestem, w przypadku 

podejrzenia, że znajduję się w stanie po spożyciu alkoholu, jak również na 

przeprowadzenie badania testowego na zawartość narkotyków w moim 

organizmie, gdy zachodzi podejrzenie, że jestem pod wpływem środków 

odurzających. 

 

3. 

 

 

 

 

Zobowiązuję się do regulowania na bieżąco opłat za zakwaterowanie i 

całodzienne wyżywienie w Bursie, za każdy miesiąc z góry do dnia 28-go 

miesiąca poprzedzającego, jak również do pokrycia ewentualnych kosztów 

naprawy szkód wyrządzonych przeze mnie w Bursie*. 

*  w przypadku kandydata pełnoletniego 

będącego na utrzymaniu 

rodziców/prawnych opiekunów – 

wówczas w kolumnie „podpis kandydata” 

– obowiązkowo podpisuje się 

rodzic/prawny opiekun. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem podanych danych jest Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu, ul. 
Osmańczyka 22, 45-027 Opole.  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych dostępne są na 
stronie internetowej www.zsm.opole.pl w zakładce „kontakt” oraz w sekretariacie 
Zespołu. 

3. Podane dane zbierane są w celu realizowania zadań Bursy tj. zapewnienia 
opieki, wychowania, organizowania pomocy w nauce. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas pozostawania mieszkańcem 
Bursy, a następnie przez 6 lat.  

5. Podane dane mogą być ujawniane podmiotom świadczącym nam usługi 
serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną oraz podmiotom 
upoważnionym przepisami prawa (np.:MEN, Urząd Miasta Opola, Kuratorium 
Oświaty) 

6. Mam prawo do wglądu i poprawiania treści swoich danych osobowych, prawo do 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Obowiązek podania danych wynika z zapisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

Oświatowe. 

 

 

 
  

 

Pouczenia: Jestem świadoma/jestem świadomy** odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

            ………………………………………….. 
                    Czytelny podpis kandydata pełnoletniego 

 

 

 

 

* w przypadku kandydata pełnoletniego będącego na utrzymaniu rodziców/prawnych opiekunów – wówczas w kolumnie „podpis 

kandydata” – obowiązkowo podpisuje się rodzic/prawny opiekun;  

 

 

 

 

 

 

http://www.zsm.opole.pl/


 ……………………………………………        

Imię i nazwisko  kandydata pełnoletniego  

Wyrażam zgodę na utrwalenie i bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku  w materiałach 

drukowanych, na stronach internetowych i w mediach społecznościowych własnych Bursy nr 

II Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu oraz jej partnerów. 

Przyjmuję do wiadomości iż: 

1. Administratorem podanych danych jest Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu, ul. 
Osmańczyka 22,  
45-027 Opole.   

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych dostępne są na stronie 
internetowej www.zsm.opole.pl w zakładce Kontakt oraz w sekretariacie Zespołu. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizowania zadań Bursy oraz w celu 
umożliwienia udziału podopiecznych w formach zewnętrznych – konkursach, 
warsztatach, zajęciach. 

4. Dane  mogą być ujawniane podwykonawcom wyłącznie w zakresie usług 

świadczonych dla administratora danych, w szczególności serwisowi aplikacji, 

hostingodawcy. 

Dane mogą być udostępniane do partnerów i organizatorów lokalnych oraz 

zagranicznych działań. W szczególności, informacje mogą być udostępniane w 

postaci: 

 zgłoszeń do udziału, 

 relacji,  

 sprawozdań,  

 wypracowanych przez podopiecznych materiałów.  

Dane mogą być publikowane i udostępniane: 

 na stronie internetowej ZSM, w mediach (również społecznościowych) oraz w  
materiałach promujących działalność Bursy.  

 na stronach internetowych, w mediach (również społecznościowych) oraz w 
materiałach z realizowanych działań partnerów Bursy. W szczególności 
organizatorów i koordynatorów projektów, w których biorą udział podopieczni. 

W trosce o dane osobowe podopiecznych, w razie potrzeby rejestracji lub dokonania 

zgłoszenia do konkursu, warsztatów, zajęć zewnętrznych, itp., udostępniany będzie 

najmniejszy możliwy zakres danych. 

W treści publikacji i materiałów mogą pojawić się dane takie jak: imię, nazwisko, 

osiągnięte wyniki, wiek, wizerunek. 

5. Dane będą przechowywane przez okres obejmowania ucznia opieką, a następnie 

przez 3 lata po zakończeniu jej trwania. 

6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. 

7. Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec udostępniania danych innym 

podmiotom. Wniesienie sprzeciwu wobec ich udostępnienia może być powodem 

braku możliwości udziału w wybranych działaniach Bursy. 

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Państwu prawo 

do jej cofnięcia w dowolnym momencie przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

10. Podanie danych jest dobrowolne. 

 

 

           ………………………………. 

                 Data i czytelny podpis 

 

 

 



……………………………………………        

Imię i nazwisko  kandydata pełnoletniego 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w dokumentacji Bursy nr II Zespołu 

Szkół Mechanicznych w Opolu,  w tym na umieszczenie wizerunku na karcie mieszkańca.  

 

Przyjmuję do wiadomości iż: 

1. Administratorem podanych danych jest Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu, ul. 
Osmańczyka 22,  
45-027 Opole.   

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych dostępne są na stronie 
internetowej www.zsm.opole.pl w zakładce Kontakt oraz w sekretariacie Zespołu. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom 
Bursy – identyfikacji mieszkańców.  

4. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie upoważnionym 

przepisami prawa. 

5. Dane będą przechowywane przez okres obejmowania ucznia opieką, a następnie 

usunięte. 

6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. 

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Państwu prawo 

do jej cofnięcia w dowolnym momencie przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

9. Podanie danych jest dobrowolne. 

 

……………………………….. 

Data i podpis 

 

 
 


