TARNOWSKA BURSA SZKOLNA
Punkt rekrutacji: ul. Legionów 4, 33-100 Tarnów
Czynne: pon.-czw. w godz. 8.00-18.00 piątek w godz. 8.00-15.00
Tel.: 516-488-116, E-mail: sekretariat@tarnowskabursa.pl

KWESTIONARIUSZ
(PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

DANE OSOBOWE KANDYDATA/KANDYDATKI
NAZWISKO

IMIĘ/IMIONA
Zdjęcie kandydata
[Wykonane za pomcą
dowolnego nośnika]
OBOWIĄZKOWO

Data i miejsce urodzenia
PESEL
Adres zamieszkania
(miejscowość, ulica, kod pocztowy)

Telefon domowy
Email

Telefon komórkowy

DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
1.

Nazwisko i imię

Zakład pracy
Telefon komórkowy

Telefon do pracy

Adres zamieszkania
(jeśli inny niż adres dziecka)

2.

Nazwisko i imię

Zakład pracy
Telefon komórkowy

Telefon do pracy

Adres zamieszkania
(jeśli inny niż adres dziecka)

INFORMACJE SZKOLNE
Nazwa szkoły
Typ szkoły
(np. szkoła zawodowa, technikum,
liceum)

Klasa (w roku szkolnym
2019/2020)
Profil nauczania
Odległość od stałego miejsca zamieszkania do
szkoły w km

Dojazd ze stałego miejsca zamieszkania do
szkoły/do Tarnowa
(środki lokomocji, czas dojazdu) itp.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA DZIECKA
Proszę podać informację, które są ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu
w bursie, np.: zażywane leki, alergie, zdarzające się omdlenia, ataki padaczki lub inne dolegliwości wymagające
szczególnej opieki wychowawczej.

OKRES POBYTU W BURSIE
Zamierzony okres pobytu w Bursie od września 2019 do czerwca 2020

Stwierdzam, iż podałem/podałam wszystkie ważne informacje o moim dziecku/podopiecznym,
które pomogą w zapewnieniu bezpieczeństwa i właściwej opieki w czasie pobytu w bursie. W
sytuacji niepokojących zmian w stanie zdrowia mojego dziecka/podopiecznego oraz
ewentualnej dłuższej nieobecności zobowiązuję się do poinformowania wychowawcę grupy lub
wychowawcę dyżurującego lub sekretariat bursy.
Jako rodzic/opiekun prawny zobowiązuję się do systematycznego uiszczania opłat za
wyżywienie i zakwaterowanie oraz pokrywania kosztów zniszczeń sprzętu lub urządzeń
stanowiących własność placówki, a dokonanych przez mojego syna/córkę.
Ja, ………………………………..……… po myśli ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 roku (Dz. U. z 2017 roku, poz. 922 ze zm.), a także wytycznymi rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na
przetwarzanie

podanych

powyżej

danych

osobowych

i

wizerunku

córki/syna

………………………………………..………………………............., w celu świadczenia usług w zakresie edukacji,
realizacji

zadań

placówki

oraz

prowadzenia

konkursów

i innych akcji związanych z działalnością placówki edukacyjnej.
Jednocześnie w przypadku otrzymania przez w/w córkę/syna miejsca w Tarnowskiej Bursie
Szkolnej zwanej dalej Bursą wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek
mojego dziecka zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości zorganizowanych przez Bursę na
stronie internetowej Bursy, Facebook oraz materiałach promocyjnych w celu informacji i
propagowania placówki.
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W przypadku nieotrzymania przez w/w córkę/syna miejsca w Bursie wyrażam zgodę na
przetwarzanie podanych powyżej danych osobowych w ramach naboru uzupełniającego przed i
po rozpoczęciu roku szkolnego 2019/2020. Wraz z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020
dane osobowe podane w ramach naboru zostaną usunięte ze zbiorów znajdujących się w Bursie.
Jednocześnie w trakcie w/w okresu na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych
kandydata, przesłane listownie lub elektronicznie na sekretariat@tarnowskabursa.pl dane
osobowe podane w ramach naboru zostaną usunięte.
Złożenie kwestionariusza ze swoimi danymi uznaje się za jednoznaczne z podpisaniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia maja 1997 r. o Ochronie
Danych Osobowych i wytycznymi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (wchodzącymi w życie 25 maja 2018r.)

Miejscowość ………………….…….., Data ……………………….........

PODPISY RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Podpis matki/opiekunki prawnej

Podpis ojca/opiekuna prawnego

……………………………………………..

…………………………………………………….

Seria, nr dowodu osobistego

Seria, nr dowodu osobistego

…………………………………………………………

…………………………………………………………..

Podpis kandydata/kandydatki
.............................................................................................................
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DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
Przyznano uczniowi miejsce w bursie od dnia …………………………………………………………………..
Kwestionariusz rozpatrzono odmownie z powodu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tarnów, dnia……………………

………………………………………………..
(podpis przewodniczącego
Komisji Kwalifikacyjnej)

