
WNIOSEK  O  PRZYJĘCIE  NA  PRAKTYKĘ  STUDENCKĄ  
w   Szkole Podstawowej nr 139 w Warszawie 

 

1. Dane kandydata 

imię i nazwisko  

Telefon kontaktowy   

Nazwa uczelni , rok studiów, kierunek  

 
 
 
 
 

proponowany okres odbywania praktyki , łączna 
liczba  godzin 
                  (od dnia – do dnia) 

 

Przedmiot  / specjalista 

1.  
 
lub 
 
2. 

liczba godzin (tygodniowo) i forma realizacji  

uzasadnienie wyboru miejsca (cel praktyki, 
zainteresowania zawodowe) 

 
 
 
 

uwagi i oczekiwania  
 
 
 

 
Załącznik: 
 
Wymagane : imienne  skierowanie  z  uczelni,   legitymacja  studencka   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach stanowiących 
załącznik do niniejszego wniosku, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W każdym momencie mogę wycofać zgodę wysyłając oświadczenie na 
adres :  sp139@edu.um.warszawa.pl 

 
 
 

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

                                                                                                                             (data i czytelny podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Decyzja   Dyrektora   Szkoły 

 
 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* 
 
Termin odbywania praktyki …………………………………………………………… 
 
Opiekun (imię i nazwisko – stanowisko) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Planowane czynności wykonywane w ramach praktyki: 
 
1.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Uwagi …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
          …………………………………                                                                           ………………………………………………………… 

       Podpis  nauczyciela                                                                              (data, podpis i pieczęć Dyrektora) 
 
 

 

Klauzula   informacyjna 

                                                   NFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) informuje się, iż: 

1. Szkoła Podstawowa nr 139 im.Ludwiki Wawrzyńskiej  w Warszawie gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w 
granicach przepisów prawa,  w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych. 

2. Administratorem Danych Osobowych jest  Szkoła Podstawowa nr 139 im.Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie  
reprezentowana przez dyrektora szkoły . 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań szkoły – na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04). 

3. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 

4. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz 
w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

5. Szkoła Podstawowa nr 139 im.Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie, nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach 
marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 

6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Dyrektora 
szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.                                                                                                                                                                   
Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w Szkole Podstawowej nr 139 im.Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie. 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: pocztą elektroniczną  - iod@dbfo-wola.waw.pl    Administratorem danych osobowych zawartych 
we wniosku jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 139 im.Ludwiki Wawrzyńskiej   ul. Syreny 5/7  w Warszawie.  Dane osobowe są 
przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na praktykę studencką, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw 

trzecich. Wniosek i dokumenty są niszczone po zakończeniu roku szkolnego w którym odbywały się praktyki. Zgłaszający ma prawo do 
dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości odbycia praktyki studenckiej. Na podstawie 
danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.   

 
 

 



 


