Zgłoszenie dziecka do Szkoły Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach
na rok szkolny 2020/2021
Proszę o przyjęcie mojego syna / mojej córki* do klasy pierwszej.

DANE DZIECKA
Dane osobowe dziecka
PESEL

Imię

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

dzień

Drugie imię

Nazwisko

miesiąc

rok

Adres zameldowania dziecka
Ulica

nr domu

nr lokalu

Miejscowość

Kod

Adres zamieszkania dziecka, jeśli jest inny niż adres zameldowania
Ulica

nr domu

Kod

nr lokalu

Miejscowość

Dane rodziców:
DANE

Matki

Ojca

Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

Oświadczam,

że

dziecko

było/nie

było*

objęte

rocznym

przygotowaniem

przedszkolnym

w przedszkolu / szkole ......................................................................................................................... .
……………., dnia ...................................

………………………………………….
PODPISY RODZICÓW

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO)
INFORMUJEMY, ŻE:
1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy przy użyciu danych kontaktowych szkoły (Administratora).
3. Dane osobowe dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
postępowania, o którym mowa w art. art. 130 ust 5 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
4. Odbiorcą danych osobowych zawartych w zgłoszeniu może być: organ prowadzący w zakresie zapewnienia miejsca
realizacji obowiązku szkolnego, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na
podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane
osobowe uczniów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do danej publicznej
szkoły.
7. Rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka, żądania ich
sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach
określonych w art. 18 RODO.
8. W ramach procesu rekrutacji 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.
9. Jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie rekrutacji do szkoły jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, nie
przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
10. W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO – żadne decyzje dotyczące
przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się jakichkolwiek profili kandydatów.
11. Rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w procesie
rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce
organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a jeśli
w przyszłości zostałby powołany inny organ nadzorczy, to ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi.
12. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu nie jest obowiązkowe, stanowi jednak warunek zapisania
dziecka do szkoły.

Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej
z art. 233 k. k. oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………………………..……………..
(czytelne podpisy wnioskodawców-rodziców/opiekunów prawnych dziecka)

…………………
(data)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Imię i nazwisko rodzica: ………………………………………………….............................
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj.

•

nr telefonu kontaktowego: …………………………………….....................................

•

adres e-mail: ……………………………………...........................................................

przez administratora danych osobowych tj. Szkołę Podstawową im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach reprezentowaną przez Dyrektora
placówki w celu:

•

kontaktu ze mną w sprawie mojej/go córki/syna ……………….…………………………. (imię i nazwisko dziecka, kl. do której uczęszcza)

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz
prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
4. Wycofanie zgody następuje po uprzednim złożeniu wniosku na piśmie do Inspektora ochrony danych za pośrednictwem sekretariatu
Szkoły Podstawowej w Kawnicach.
………………………………………………
( czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1191) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka.
Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Szkołę Podstawową im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach mojego wizerunku* /
wizerunku mojego dziecka* utrwalonego podczas zajęć, konkursów, uroczystości szkolnych, wycieczek itd., których
byliśmy uczestnikami.
Wyrażam/nie wyrażam zgody* na wykorzystanie zdjęć, rysunków i wytworów pracy dziecka do promocji szkoły.
Zezwalam/nie zezwalam* na publikację prac dziecka i zdjęć z zajęć, konkursów, uroczystości szkolnych, wycieczek
w ramach promocji szkoły.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu
promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach.

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawienia.

…………………………………………
(miejscowość, data)

* Niepotrzebne skreślić. Brak zaznaczenia rozumiany jest jako wyrażenie zgody

…………………………………………
(czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Wyspiańskiego
w Kawnicach
WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE NAUKI RELIGII
Zgodnie z §1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późniejszymi zmianami),
wnioskuję o zorganizowanie nauki religii mojemu dziecku …………………………………………………………………….

w szkole

podstawowej.
Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do zmiany decyzji.
…………………………………………………………......
(DATA, PODPISY RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

