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PODANIE O PRZYJĘCIE DO PRYWATNEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO 

 „SZKOŁY SUKCES” I SZKOŁA PODSTAWOWA  W BIAŁOGARDZIE  

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 
        

1. Dane osobowe kandydata do szkoły: 

Imiona i Nazwisko ....................................................................................................................... 

Imiona i Nazwiska rodziców/opiekunów prawnych .................................................................... 

Data i miejsce urodzenia .............................................................................................................. 

Numer PESEL ....................................... Adres zamieszkania ..................................................... 

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

Adres zamieszkania rodziców / opiekunów prawnych 

.……………………………………………………………………………………...................... 

Telefon kontaktowy kandydata ................................................ e-mail ........................................ 

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna...................................... e-mail ....................................... 

2. Proszę o przyjęcie mnie do I Szkoły Podstawowej w Białogardzie 

do klasy  .................................................................................................................... 

 

Wybieram język obcy .................................................................................................... 

3. Do podania załączam  

• 2 fotografie  

• Kartę zdrowia  

• Oryginał świadectwa 

 

4. Oświadczenia  

• Oświadczam , że w przypadku rezygnacji ze szkoły złoże odpowiednie pismo do dyrekcji szkoły 

• Oświadczam , że nie jestem uczniem innej szkoły  

• Adres podany na wniosku jest adresem do korespondencji. W przypadku zmiany zobowiązuje się do 

podania aktualnego adresu.  

 

Białogard, dnia  ...................  ..........................................  ................................. 

             (podpis kandydata)                      (podpis rodziców/opiekuna) 

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z KLAUZULĄ DOTYCZACĄ DANYCH OSOBOWYCH NA DRUGIEJ STRONIE PODANIA. PROSZĘ 

POTWIERDZIĆ ZAPOZNANIE SIĘ Z WW. KLAUZULĄ POPRZEZ ZŁOŻENIE CZYTELNEGO PODPISU RODZICÓW 

KADYDATA,  A W PRZYPADKU KANDYDATA PEŁNOLETNIEGO – WŁASNORĘCZNEGO PODPISU. 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej: RODO) 

informuję, iż: 
1.       Administratorem danych osobowych kandydata i jego rodziców jest Prywatne Centrum 
Edukacyjne „Szkoły Sukces” Sp. z o.o.  ul. Mickiewicza 24 , 78-200 Białogard, reprezentowana 
przez Panią Prezes Alicję Wojciechowską.  
2.       Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z 
którym można skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu szkoły 943124169. 
3.       Dane osobowe kandydatów oraz rodziców będą przetwarzane w celu przyjęcia kandydata do 

szkoły na podstawie art. 134 oraz art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
 (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 

RODO. 
4.       Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 
5.       Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowej. 

6.       Dane osobowe zgromadzone w procesie przyjmowania kandydata do szkoły będą 
przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji. 
7.       Każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone w zgłoszeniu, ma prawo do żądania od szkoły 
dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania – w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Wszystkie wymienione prawa 
wymagają pisemnej formy np. poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w Sekretariacie Szkoły lub 
w postaci wiadomości wysłanej na adres e-mail: sekretariat@szkolaprywatna-bialogard.pl 
8.       W ramach prowadzonego procesu przyjmowania kandydata do szkoły dane nie są przetwarzane 

na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 
21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania 

danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia 
danych na podstawie art. 20 RODO. 
9.       Każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone w zgłoszeniu, ma prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jej 
danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10.   Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani 
profilowaniu.  

 

 


