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KARTA ZGŁOSZENIA SMS LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MARCINA GORTATA 

W GDAŃSKU 

Miejscowość data: …………….………………………………. 

 

Nazwisko, Imię kandydata: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL:  

  

 

Data i miejsce urodzenia:     …………………………………………            ……………………………...……………….………………… 

Imiona i nazwiska rodziców:   

matka:  .........................................................................................   ojciec: ................................................................................................. 

TELEFON: matka: ……………………………………………………………….    ojciec:  ………………………………………..………………… 

Adres e-mail:  matki  .................................................................................   ojca:  ............................................................................. 

Adres zamieszkania (kod, miejscowość, ulica):  

 
……………………………….    ……………………………………………………      …………………….…………..……………………………………... 

Adres zameldowania - jeżeli inny niż zamieszkania (kod, miejscowość, ulica):  

 
……………………………….    ……………………………………………………      …………………….…………..……………………………………... 

Aktualna szkoła podstawowa: nr ………………  w ……………………………………………………………………………………… 

Dyscyplina sportu uprawiana: ………………………….……………………………………………………………………. 

Nazwa klubu sportowego: ……………………………………………..………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko trenera/ów: ……………………………….…………………………………………………………………………………… 

Udział w lekcjach religii (właściwe zakreślić):      wyrażam zgodę                    nie wyrażam zgody  

Ubieganie się o bursę szkolną (właściwe zakreślić):         TAK           NIE 

Preferowane rozszerzenie przedmiotowe:      matematyka     geografia    j. angielski       biologia 

Drugi język obcy:          j. rosyjski      j. niemiecki       j. hiszpański        j. francuski 

         Podpis rodzica:                        Podpis kandydata: 

 

 

 

Wypełniony dokument należy przesłać na adres e-mail: sekretariatgdansk@szkolagortata.pl 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji 

do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące 

Marcina Gortata 

 

 

Miejscowość, data………………………………         ………………………………… 

 

 

Nazwisko, Imię rodzica – opiekuna prawnego: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko, Imię kandydata do SMS LO Marcina Gortata: 

 

……………………………………………………………………… pesel: …………….……………… 

     Jako opiekun prawny, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego 

dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum 

Ogólnokształcące Marcina Gortata (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). 
Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej szkoły 

spod adresu, którego zgoda dotyczy. 

Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum 

Ogólnokształcące Marcina Gortata przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Twoje dane 

osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z 

procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brałeś 

udział. Po tym czasie usuniemy wszystkie dane. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich 

kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego 

administratora danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

          Zapoznałam/em się: 

 

 

 

 

 

                                                         ………………………………………………………………………… 
                                                                               czytelny podpis wyrażającego zgodę (rodzic – prawny opiekun) 

 


