
WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA 
w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 

w Krakowie, os. Szkolne 17i 19, w roku szkolnym 2020/2021 
 

Nazwisko i imię ucznia: 
 

PESEL: Data i miejsce urodzenia: 

Telefon kandydata: 
 

e-mail kandydata: 
 

Adres dziecka: 

 
Szkoła i klasa w roku 
szkolnym 2020/2021 

 

 

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: 

 
W przypadku cudzoziemców adres rodziców na terenie Polski w momencie składania deklaracji: 
 
 
W przypadku cudzoziemców dane pełnomocnika mieszkającego na terenie Krakowa lub              
w najbliższej okolicy: IMIĘ I NAZWISKO: 

ADRES: 
 
TELEFON:                                                               E-MAIL: 
 
 
Prosimy o potwierdzenie znakiem X zapoznania się z poniższymi  informacjami: 
□ Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich do zamieszkania mojego dziecka w Bursie,  
□ Moje dziecko wymaga/nie wymaga podawania leków. (właściwe podkreśl) 
□ Zobowiązuję się także do terminowego uiszczania opłat za pobyt mojego dziecka w Bursie (zgodnie z podpisaną  umową). 
□ Zobowiązuję się do wykupienia obiadów, a w momencie uruchomienia stołówki całodziennego wyżywienia. Zwolnione mogą 
być jedynie osoby, które w ustalony z dyrektorem sposób potwierdzą wykupienie obiadów w innym miejscu. 
□ Przyjęłąm (-ąłem) do wiadomości, że kwaterowanie (wykwaterowanie) w Bursie wychowanka małoletniego jest możliwe 
wyłącznie w obecności rodziców, z kompletem wypełnionych dokumentów (kwestionariusz, wniosek zgłoszenia pobytu 
czasowego itp.) po podpisaniu umowy z dyrektorem Bursy. 
□ O rezygnacji z miejsca w Bursie powiadomię w formie pisemnej dyrektora Bursy 
I. Oświadczam, że ww. informacje są prawdziwe i na życzenie Bursy dostarczę dokumenty je potwierdzające. 
II. Inne uwagi i prośby …………………………………………………………………………........................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………............................................................ 
                                                                                                             
……………………………………………………    …………………………………………………… 
Podpis wychowanka      Podpis  rodzica /opiekuna lub pełnoletniego ucznia 
Kraków, dnia ……………………………………. 



Wniosek należy złożyć osobiście w Internatach lub Bursie+ od dnia 1 lipca do 20 sierpnia 2020 r. lub 
po zeskanowaniu należy wysłać na adres rekrutacjabursa2@bsp2.pl . Zaświadczenie ze szkoły należy 
dostarczyć nie później niż do dnia 20 sierpnia 2020 r.  
W dniu zakwaterowania należy dostarczyć zdjęcie legitymacyjne, oraz kaucję 20 zł na karty 
identyfikacyjne, które zostaną wydane w późniejszym terminie.  
 
III. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych zawartych  
we wniosku w celu przyjęcia do Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie, os. Szkolne 17 i 19.  
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej PL) poinformowano mnie, że:  
1. Administratorem Danych Osobowych jest Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie, os. 
Szkolne 17-19. Zwana Bursą Nr 2 w Krakowie.  
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez Bursę Nr 2      
w Krakowie i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa.  
3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia, prawo do sprzeciwu, zażądania 
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.  
4. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Urzędu Ochrony Danych).  
5. Podanie Bursie Nr 2 danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku  
i przyjęcia do bursy.  
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku, z uwzględnieniem okresu 
wymaganego dla celów dokumentacyjnych. 
 
 
Kraków, dnia …………………………      ……………………………………………. 
         podpis  rodzica /opiekuna lub pełnoletniego ucznia 
 
Wniosek należy złożyć osobiście na os. Szkolnym 17 i 19 do dnia 20 sierpnia 2020 r.  lub po 
zeskanowaniu należy wysłać na adres rekrutacjabursa2@bsp2.pl 
 
 
 
 
 
Decyzja Komisji Rekrutacyjnej: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Dyrektor Bursy:        Członkowie Komisji: 
 
……………………............      …………………………………… 
   
 

…………………………………… 
 
…………………………………… 

 
 
 
REZYGNACJA: ……………………………………………………….. 
 
 
 


