
Wyrażam zgodę, że dane podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia. Administratorem 
danych osobowych jest Agencja Interaktywna Dimax Design z siedzibą w ul. Waszawska 34/418, 25-312 Kielce. Podstawa prawna przetwarzania danych art. 23 ust. 1 pkt 3
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2002 r. nr 101 poz. 926, z późn. zmian.). Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz 
ich aktualizowania lub poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak niektórych danych może uniemożliwić przesłanie niniejszego formularza.

Telefon ucznia

Data urodzenia ( dzień / miesiąc / rok ) *Data urodzenia ( dzień / miesiąc / rok ) * Miejsce urodzenia *Miejsce urodzenia *

PESEL ucznia *Nazwisko ucznia *

Imię ucznia *Imię ucznia *

Telefon matkiImię matki *Imię matki * Nazwisko matki *

Telefon ojcaTelefon ojcaImię ojca *Imię ojca * Nazwisko ojca *Nazwisko ojca *

Dane osobowe kandydata do szkoły

Miejscowość *Miejscowość *Kod pocztowy *Kod pocztowy *

Miejscowość / ulica / nr domu / nr lokalu *Miejscowość / ulica / nr domu / nr lokalu *

Adres zamieszkania kandydata

Miejscowość *Miejscowość *Kod pocztowy *Kod pocztowy *

Miejscowość / ulica / nr domu / nr lokalu *Miejscowość / ulica / nr domu / nr lokalu *

Adres zameldowania kandydata

Dotychczasowy przebieg nauki (nazwa, rok ukończenia szkoły)Dotychczasowy przebieg nauki (nazwa, rok ukończenia szkoły)

Jakie zainteresowania chciałbyś/chciała rozwijać w szkole (np. sport, śpiew, taniec...)Jakie zainteresowania chciałbyś/chciała rozwijać w szkole (np. sport, śpiew, taniec...)

Szkołę polecił mi (imię i nazwisko osoby polecającej)Szkołę polecił mi (imię i nazwisko osoby polecającej)O szkole dowiedziałem się z (np. ulotka, plakat, sztrona www, prasa, TV, radio, znajomi)O szkole dowiedziałem się z (np. ulotka, plakat, sztrona www, prasa, TV, radio, znajomi)

Informacje dodatkowe

FORMULARZ PODANIA
o przyjęcie do Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I stopnia w Kielcach

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

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


