
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego 

w Żelechowie 

 

 

Karta Zgłoszenia 
Jubileusz 80-lecia ZSP w Żelechowie, 

60-lecia Technikum Geodezyjnego w Żelechowie 
oraz 35-lecia nadania szkole imienia Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego 

4 czerwca 2022r. 
 
Wypełnioną czytelnie  kartę zgłoszenia należy: 

 przesłać e-mailem na adres: zjazd@zspzelechow.pl 
 wysłać faxem     25/754 10 31  
 wysłać pocztą na adres:  

ZSP im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego 
ul. Piłsudskiego 45 
08-430 Żelechów  
z dopiskiem Jubileusz 2021 

 zgłosić telefonicznie dzwoniąc pod numer  25/754 11 69 podając poniższe informacje. 
 

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 10 maja 2022 r. 
Nazwisko i imię   

Nazwisko z okresu szkoły  

Rok ukończenia szkoły  

Zawód  

Wychowawca /wychowawcy   

Adres do korespondencji  

Telefon kontaktowy  

e-mail  

           
1.   Deklaruję udział w Jubileuszu - koszt 180 zł.   
        
2.   Chcę skorzystać z noclegu w internacie  TAK / NIE   (koszt 30 zł) 

        
3.   Wpłaty należy dokonać  na:   Rada Rodziców ZSP w Żelechowie 
      Nr  konta 44 9210 0008 0019 1317 2000 0010  oraz podać: nazwisko i imię wpłacającego,  rok 
ukończenia szkoły, tytuł wpłaty jubileusz 2021. 
      Termin wpłaty: do 10 maja 2022 r.      
4.   Szczegółowe informacje na stronie www.zspzelechow.pl  
5.   Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  25/7541169  w godz.8:00-15:30 
 
Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych tj. ZSP w 
Żelechowie moich danych osobowych służących organizacji jubileuszu szkoły 
 
 
……………………,dnia……………..2021 r.                                                                  

…………………………………. 
                                                                                                                                                     (czytelny podpis) 



 

 

Klauzula informacyjna RODO 
Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zapewnienia Pani/Panu udziału w organizowanym 
jubileuszu. 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego 
Wyssogoty Zakrzewskiego  z siedzibą w Żelechowie (08-430), ul. Piłsudskiego 45, www.zspzelechow.pl  
e-mail: szkola@zspzelechow.pl, tel.: +48  25 7541169 
 
Celem przetwarzania przekazanych danych osobowych będzie profesjonalna realizacja jubileuszu oraz 
późniejsza możliwość informowania o naszych nowych projektach edukacyjnych – zgodnie z przesłankami 
określonymi w art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 
 
W celach niezbędnych dla właściwej organizacji udziału w jubileuszu przekazane dane osobowe będą 
udostępniane takim odbiorcom, jak: nasi pracownicy, podmioty wspierające, m.in. obsługa finansowa, 
obsługa informatyczna, usługi logistyczne, współorganizatorzy instytucjonalni oraz inni odbiorcy danych, 
jak np. kurierzy. 
 
Nie przekazujemy danych osobowych do podmiotów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
 
Planujemy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez okres do dnia 31.12.2022. 
 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzamy dane osobowe w sposób naruszający przepisy prawa.  
 
Nie prowadzimy czynności przetwarzania w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a w 
szczególności nie poddajemy danych osobowych profilowaniu. 


