
Podanie o przyjęcie  

do  Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie 

na rok szkolny 2021/2022        od dnia: ……………………….. 
Nazwisko i imię ucznia: 

 

 
 

PESEL: Data i miejsce urodzenia: 

Adres: telefon: 

 

e-mail: 

 

 
 

Klasa i szkoła  

w roku szkolnym 

2021/2022 

 

 

Ojciec/opiekun 

/prawny (imię 

i nazwisko) 

 

Adres: TELEFON: 

 

E-MAIL: 

 

 

Matka/opiekun 

prawny (imię 

i nazwisko) 

 

Adres (jeżeli jest inny niż adres ojca): TELEFON: 

 

E-MAIL: 
 

 

Pełnomocnik 

(imię i nazwisko) 
 

Adres (jeżeli jest inny niż adres ojca): TELEFON: 

 

E-MAIL: 

 

 

 

Prosimy o zaznaczenie X lub V zapoznanie się z poniższymi informacjami: 

-Oświadczam, że zapoznałam (-em) się ze Statutem BSP2, Regulaminem wewnętrznym BSP2, Informacją Administratora 

o przetwarzaniu danych osobowych, Polityką bezpieczeństwa danych osobowych, Porządkiem dnia i zwyczajami panującymi 

w bursie (dokumenty dostępne w BSP2 lub na: www.bsp2.pl). 

-Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich do zamieszkania mojego dziecka w bursie i moje dziecko nie wymaga 

podawania leków. 

-Oświadczam, że zostałam (-em) poinformowana (-y) o tym, że bursa nie posiada własnej kuchni i biorę na siebie 

obowiązek zapewnienia mojemu dziecku racjonalnego żywienia podczas całego pobytu w placówce. Istnieje możliwość 

wykupienie wyżywienia w bufecie znajdującym się na terenie bursy. 

-Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji i ułatwienia 

wzajemnej komunikacji z wychowawcami i dyrekcją bursy w sprawach związanych z pobytem dziecka w placówce. 

Administratorem danych osobowych jest Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie, os. Szkolne 17 i 19,    

31 -977 Kraków. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (D.U. UE L 119 z 4 maja 2016, s. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej 

zgody. Brak ww. zgody uniemożliwi realizowanie przez bursę procesu rekrutacji. 

-Przyjęłam (-ąłem) do wiadomości, że zakwaterowanie w bursie ucznia małoletniego jest możliwe wyłącznie w obecności 

rodziców i z kompletem wypełnionych dokumentów (kwestionariusz osobowy, wniosek zgłoszenia pobytu czasowego, 

informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych itp.- druki do pobrania z: www.bsp2.pl) 

-O rezygnacji z miejsca w bursie powiadomię przez osobiste lub listowne oświadczenie na piśmie. 

 

 
 

Kraków, dnia ………………………    ……………………………………………. 
podpis  rodzica /opiekuna lub pełnoletniego ucznia 

 

http://www.bsp2.pl/
http://www.bsp2.pl/

