ZAŁĄCZNIK 2
WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ PROSIMY KIEROWAĆ
NA ADRES:
POLSKA UNIWERSYTECKA SZKOŁA KSZTAŁCENIA
INDYWIDUALNEGO Sp. z o.o.
UL. ŁADNA 2, 31-444 Kraków

FOTO

Załącznik 2. po wypełnieniu należy oddać Dyrekcji szkoły ucznia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA
Wypełnia uczeń lub prawny opiekun

Polska Uniwersytecka Szkoła
Kształcenia Indywidualnego
31-444 Kraków, ul. Ładna 2

WYPEŁNIA KANDYDAT LUB PRAWNY OPIEKUN (proszę wypełnić DRUKOWANYMI literami)
Nazwisko
Imię
Data i miejsce urodzenia
Imię ojca
Imię matki
Ulica i numer domu
Kod pocztowy
Miejscowość
Gmina
Powiat
Województwo
Telefon z nr. kierunkowym
Adres e-mailowy
NIP
PESEL
*Adres korespondencyjny jeśli inny
od adresu zameldowania

Numer rachunku bankowego (numer
konta własnego lub konta prawnych
opiekunów)
Dokładny adres z kodem właściwego
urzędu skarbowego

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
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 (RODO). Jednocześnie wyrażam zgodę na zamieszczenie zdjęcia kandydata z imieniem i
nazwiskiem, wiekiem, klasą i szkoła, do której uczęszcza oraz województwem zamieszkania na stronach
internetowych USKI Polska oraz profilu Facebook.

…………………………………
Data

……………………………………………………….
Podpis prawnego opiekuna (imię i nazwisko)

Dane prawnego opiekuna ucznia (np. jednego z rodziców w przypadku gdy
uczeń jest niepełnoletni):
Nazwisko
Imię
Pokrewieństwo
Seria i nr dowodu osobistego
Ulica i numer domu
Kod pocztowy
Miejscowość
Gmina
Powiat
Województwo
Telefon z nr kierunkowym
Adres e-mailowy
NIP
PESEL
*Adres korespondencyjny jeśli inny
od adresu zameldowania
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018
roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). Jednocześnie wyrażam zgodę na zamieszczenie zdjęcia kandydata z imieniem i nazwiskiem,
wiekiem klasą i szkoła, do której uczęszcza oraz województwem zamieszkania na stronach internetowych USKI Polska
oraz profilu Facebook.

…………………………………

Data

……………………………………………………….

Podpis imieniem i nazwiskiem

