WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (ZERÓWKI)
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POSADZIE GÓRNEJ W ROKU SZKOLNYM ………………….
Dane osobowe dziecka
1. Nazwisko ………..…………………………………………………………………………………………………………
2. Imię ………………………………………………………………………………….….……………………………………
3. Drugie imię …………………………………………………….………………….……………………………………..
4. Data urodzenia.………………………………………………………….………………………………………..……
5. Miejsce urodzenia ………………………………………………………..….……………………………………….
6. PESEL………..………………………………………………………………………….………………………….…….….
7. Adres zamieszkania………..…………………………………………………..…………………….……….………
8. Adres zameldowania……….……………………………………………………………….….…………….………
9. Szkoła obwodowa ……………………………………………………………………………………………….…….
Dane rodziców/prawnych opiekunów
Dane matki/prawnej opiekunki dziecka*
1. Nazwisko i imię………………………….……………………………………………………….…….………….……
2. Adres zamieszkania…………………………………………………………………….….………..…….…………
3. Numer telefonu kontaktowego……………………………………………………..……….….…..…………
4. Adres poczty elektronicznej.……………………………………………………………………………..………
Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka*
1. Nazwisko i imię………………………….……………………………………………………….…….………………
2. Adres zamieszkania…………………………………………………………………….….………..……….………
3. Numer telefonu kontaktowego……………………………………………………..……….….………..……
4. Adres poczty elektronicznej.……………………………………………………………………………………..



Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w niniejszym wniosku danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (zgodnie z art. 150
ust. 6 ustawy z dania 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe Dz.U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.).

..………………………………..…..……

..………..………..…..…………

.……………..…….……………

(miejscowość, data)

(podpis matki)

(podpis ojca)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej Rozporządzenie
RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000), informuję,
iż:
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Panią/Pana jest Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
w Posadzie Górnej z siedzibą przy ul. 3 Maja 164 w Posadzie Górnej, 38-481 Rymanów Zdrój.
2. W Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan
prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail wzajdel.iod@gmail.com
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą,
 promocji osiągnięć ucznia w konkursach i zawodach sportowych, publicznego informowania o postępach
w nauce i zachowaniu dziecka, publikacji wizerunku na szkolnej i gminnej stronie internetowej, w publikacjach
prasowych oraz na szkolnych tablicach ściennych, za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) wyrażoną w art. 6
ust.1 lit.a (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym
lub większej liczbie określonych celów) Rozporządzenia RODO.
4. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do wykorzystania danych
w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa
oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo:
 dostępu do treści podanych danych,
 żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 żądania usunięcia danych, gdy:
o dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
o dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
 prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na
art. 6 ust.1 lit.a bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
8. Podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych wynika z przepisów prawa, brak danych
spowoduje dalsze postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

..………………………………..…..……

..………..………..…..…………

.……………..…….……………

(miejscowość, data)

(podpis matki)

(podpis ojca)

