Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej
im. Jana Kochanowskiego w Sławsku
na rok szkolny 2019/2020
1. Dane dziecka:
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL dziecka

Adres zameldowania
Adres miejsca zamieszkania

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:
Imię i nazwisko matki/opiekunki

Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i numery telefonów
kontaktowych
Miejsce pracy

Imię i nazwisko ojca/opiekuna

Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i numery telefonów
kontaktowych
Miejsce pracy

3.

Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (art. stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni
psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, art.)

1.

Oświadczam, że:

tak 

a)
b)
c)

nie 

wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
niezwłocznie
powiadomię
dyrektora
szkoły
o
zmianie
danych
zawartych
w zgłoszeniu,
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do
szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

...................., dnia ............................

...........................................................
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna)

4.

Przyjęcie zgłoszenia przez dyrektora szkoły
................................
(data)

…………………………………………
( podpis dyrektora szkoły)

INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1-3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1), zwanym dalej „RODO”:
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Sławsku z siedzibą w Sławsko 97 A, 76-100 Sławno,
NIP: 4990653297 reprezentowana przez Dyrektora Szkoły – p .o Katarzynę Rudzką .
2. Inspektorem danych osobowych jest Edyta Zubka, z którym we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych
osobowych można się kontaktować: tel. 662 078 280, e-mail: edyta.kancelaria@wp.pl lub na adres wskazany powyżej.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 996) oraz Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz.
2198, 2203, 2361) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
4. Dane osobowe mogą zostać przekazane/powierzone osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja
realizacji ww. zadań w oparciu o obowiązujące przepisy oraz podmiotom, które mogą dokonywać oceny, weryfikacji i
kontroli realizacji zadań.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Rzeczypospolitej Polskiej/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3. celów, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art.
22 RODO.
8. Osobą, której dane dotyczą ma prawo do:
a. dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO;
b. sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
c. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z wyjątkiem przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej, lub z uwagi na ważne
względu interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, elektroniczna skrzynka podawcza dostępną na
stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
9. Osoba, której dane dotyczą nie ma prawa do:
a. usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d – e RODO;
b. przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą przetwarzania danych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.
…………………………………………..................
Podpis matki lub opiekunki prawnej

*** niepotrzebne skreśl

.............................................................................……
Podpis ojca lub opiekuna prawnego

