
WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZABRNIU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Uwaga! Kartę proszę wypełnić pismem drukowanym
DANE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola)

DANE DZIECKA

Nazwisko

Pierwsze imię

Drugie imię

Data urodzenia - - r.

Miejsce urodzenia

Adres stałego zameldowania 

PESEL

DANE MATKI

Nazwisko

Imię

Adres stałego zameldowania
Tel.
DANE OJCA

Nazwisko

Imię

Adres stałego zameldowania

DEKLARACJE

Nauka religii              □ TAK                               □ NIE

Data.................................................                                                          .................................................... 

                                                      Podpis rodziców

                                                                    

       ………………………………………………….. 

                      Podpis i pieczęć dyrektora



KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 

dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych w  Szkole Podstawowej w Zabrniu, Zabrnie 82, 33-230  Szczucin 

jest Dyrektor Szkoły,

2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicz-

nej: szkolazabrnie@wp.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

a)     realizowania obowiązku edukacyjnego dziecka w Szkole Podstawowej w Zabrniu na podstawie zgody, którą 

osoba, której dane dotyczą wyraziła w jednym lub większej liczbie określonych celów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.

a RODO,

b)     niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c)      w celu wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji procesu rekrutacji do 

publicznych przedszkoli na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz innych ustaw i 

aktów wykonawczych  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora a także uprawnione podmioty ta-

kie jak MEN, Kuratorium, Urząd Miasta i Gminy. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt 3 a, b, c, będą przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu lub oddziale 

przedszkolnym.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia o wy-

cofaniu zgody u Administratora.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/

Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Podanie  danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a, b i c   jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służą-

cym realizacji wskazanych celów.

11. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym 

mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

        

                                                                                      

                                                                                                         ……………………………………………….……………………
                                                                                                                 Podpis rodzica lub opiekuna prawnego


