
 

       Tychowo, dnia ………………… 

............................................... 
                (imię i nazwisko) 
............................................... 
                         (adres) 

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

……………………………... 
          (telefon kontaktowy ucznia) 

 

………………………………………………………… 

(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych) 

 

……………………………... 
         (telefon kontaktowy rodzica) 

      Dyrektor  

           Liceum Ogólnokształcącego 

            w Tychowie 

 

      Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej  

 

      ……………………………………………………………………………………………… 
(wpisać odpowiednią nazwę klasy z wymienionych poniżej) 

       w Liceum Ogólnokształcącym w Tychowie w roku szkolnym 2023/2024. 

      Aktualnie jestem uczniem…………………………………………………. 
      podać nazwę szkoły podstawowej 

 

.............................................                                    ............................................... 
  czytelny podpis kandydata    czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego w Tychowie na rok szkolny 2023/2024: 

1. Klasa wojskowa- Oddział Przygotowania Wojskowego 

2. Klasa policyjno-penitencjarna 

3. Klasa straży granicznej 

4. Klasa bezpieczeństwo publiczne i ratownictwo 

5. Klasa ogólna. 

INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA W PRZYPADKU ZBIERANIA 

DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz.Urz. z 04.05.2016 r. UE L119, s.1 do 88), dalej RODO, informuję, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące w Tychowie, 78-220 Tychowo, ul. Parkowa 20, e-mail: 

sekretariat@lotychowo.pl, tel. +48 535772121, w imieniu której działa Dyrektor Szkoły, zwany dalej „Szkołą”; Dane kontaktowe do Inspektora 

Ochrony Danych: Dariusz Florek, Liceum Ogólnokształcące w Tychowie, 78-220 Tychowo, ul. Parkowa 20 e-mail: iod@ordonotitia.pl; 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji i wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Szkole na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c) RODO, tj. obsługi przez Administratora uczniów i rodziców uczniów (opiekunów prawnych) w zakresie wypełniania obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa oświatowego związanego z rekrutacją Szkoły / Internatu i organizacją obowiązku szkolnego; 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), na adres: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej na BIP i tablicach informacyjnych Liceum Ogólnokształcącego w Tychowie,  

w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

 

       ……………………………………………………………………… 

       (podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica/ców, lub opiekuna prawnego) 
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