
                 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC ĄCE 
   dla Dorosłych TWP w Radomiu                 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

KWESTIONARIUSZ 
 

Proszę  o przyjęcie mnie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych TWP w Radomiu 
/forma zaoczna/ 

 
1. Nazwisko ..............................................................................................................................................                 

2. Imiona .................................................................................................................................................... 

3. Data i miejsce urodzenia ........................................................................................................................ 

4. Imiona rodziców .................................................................................................................................... 

5. Seria i numer dowodu osobistego .......................................................................................................... 

6. PESEL                                                   7. Obywatelstwo ..................................................           
 
8. Ukończona szkoła:....................................................................................................................................... 

9. Adres stałego zamieszkania         10. Adres do korespondencji /jeżeli jest inny niż zamieszkania/ 

Miejscowość: 

Kod pocztowy: 

Ulica 
 ......................................................................... 
nr domu/ nr mieszkania ................/.................. 
 

Tel. dom ……………………….……….. 

Tel. kom ………………………………… 

e-mail: 
 

Miejscowość: 

Kod pocztowy: 

Ulica 
........................................................................ 
nr domu/nr mieszkania.................../................. 

 

 

Lp. Wymagane dokumenty 
Pokwitowanie odbioru 

dokumentów po zakończeniu 
nauki 

1.  
 
2. 
3. 

Świadectwo ukończenia gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej  
w oryginale 
Zaświadczenie lekarskie  
3 zdjęcia legitymacyjne /podpisane/ 

 

 

Prawdziwość powyższych danych poświadczam własnoręcznym podpisem 
 

 
.........................................                    ........................                    ............................................ 

miejscowość                                            data                                                        podpis 
 
Oświadczenie kandydata 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 2 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Radomiu, ul. Partyzantów 5/7, 
26-600 Radom do celów przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w przypadku przyjęcia mnie do szkoły – do celów 
organizacyjnych szkoły. 
 
Oświadczam, że znane mi są obowiązujące w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych TWP w Radomiu ustalenia dotyczące 
warunków, terminów i wysokości odpłatności za usługi edukacyjne, z których wynika m.in.: 

• możliwość podwyższenia odpłatności w trakcie nauki, 
• w przypadku rezygnacji z nauki w szkole /obowiązuje forma pisemna/ zobowiązuje się do uregulowania wszystkich 

zobowiązań finansowych na dzień rezygnacji z nauki, 
• po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych wniesiona oplata nie zostanie mi zwrócona, na co wyrażam zgodę. 

 
…………………….                ………………………………………………….                         Pełna  informacja na odwrocie 
           data                                                                       podpis kandydata 



Zgodnie z art. 13 ogólnego 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 jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział 

Regionalny w Radomiu, ul. Partyzantów 5/7, 26-600 Radom 

2. W Towarzystwie Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Radomiu został wyznaczony 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem 

korespondencyjnym Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Radomiu, ul. 

Partyzantów 5/7, 26-600 Radom, bądź za pomocą adresu e-mail: iod@twp.radom.pl 

3. 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 

4. Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy  

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

• dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa ma Pan/Pani ma możliwość 

pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane, 

• prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność 

poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy 

zbieraniu czy przetwarzaniu danych 

• prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o 

ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych 

danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać 

• prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. 

W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie 

dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z 

wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej 

administratorowi. 

• prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie 

wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli są one przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po 

przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania 

danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy już 

mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że 

wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, 

które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności 

lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy prawa 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, 

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym 

zakresie jest dobrowolne. 

 


