…………………………………………………
Imię/ imiona i Nazwisko rodziców kandydata

…………………………………………………
Adres do korespondencji

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich
Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021
Dane osobowe kandydata i rodziców
1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2.

Data i miejsce urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata

4.

Adres miejsca zamieszkania kandydata

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Kod pocztowy
Miejscowość

Ulica i numer domu /numer mieszkania

5.

Imię i Nazwisko rodziców kandydata

Matki

Ojca

6.

Adres miejsca zamieszkania
matki kandydata w razie innego miejsca
zamieszkania niż wyżej

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Numer domu /numer mieszkania

7.

Adres miejsca zamieszkania
ojca kandydata w razie innego miejsca
zamieszkania niż wyżej

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Numer domu /numer mieszkania
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8.

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów rodziców kandydata

Telefon do kontaktu
Matki
Adres poczty elektronicznej

Telefon do kontaktu

Ojca

Adres poczty elektronicznej

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z przyjmowaniem do szkoły.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły podstawowej
do której zgłoszenie zostało złożone.
Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 RODO przy rekrutacji dzieci do szkoły
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)
informuję, że:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich,
ul. Konopnickiej 28, 47-480 Pietrowice Wielkie tel. 32 4198013, e-mail: zespolpietr@gmail.com reprezentowanym przez Dyrektora.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod nr
tel. 32 4198013 i za pomocą poczty elektronicznej: iod.pietrowicewielkie@gmail.com, .
Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja uczniów do szkoły / realizacja obowiązku szkolnego
Dane osobowe Pana/ Pani /ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań
ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019
r., poz. 1148) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7września 1991 r. (Dz. U. z 2019 r., poz.
1481) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w
placówce.
Zebrane dane będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji Pani/Pana dane osobowe nie
będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia
(szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18), prawo do przenoszenia
danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie
przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie
danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.
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Oświadczenia rodzica dokonującego zgłoszenia

1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym
zgłoszeniu dla potrzeb związanych z przyjęciem kandydata do szkoły oraz zgodnie z
przepisami prawa oświatowego.
3. Oświadczam, iż zapoznałem(am)
się z przysługującym mi obowiązkiem
informacyjnym w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikających z
przepisów zamieszczonych w pouczeniu (RODO).

……………………………………
data

……………………………………………
czytelny podpis rodzica kandydata

W załączeniu:
1.
2.
3.
4.
5.

Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców/prawnych opiekunów kandydata.
Zgoda do nauczania religii (opcjonalnie – na życzenie rodzica) .
Wniosek do nauczania języka mniejszości narodowej - niemieckiej (opcjonalnie – na życzenie rodzica)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
1 zdjęcie ( opis zdjęcia: imię i nazwisko, data urodzenia)
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