
 

ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 im. KAZIMIERZA WIELKIEGO W SKAWINIE 

WYPEŁNIAJĄ  RODZICE  (PRAWNI OPIEKUNOWIE) DZIECKA I OSOBY (PODMIOTY) SPRAWUJĄCE PIECZĘ ZASTĘPCZĄ NAD DZIECKIEM 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA 

Nazwisko   

Miejsce urodzenia   
Imię / imiona   

Data  urodzenia  dd   m   r     

PESEL:            

Adres zameldowania 

dziecka 

Miejscowość   

Ulica, nr   

Kod pocztowy, poczta   -     

Adres zamieszkania dziecka 

Miejscowość  

Ulica, nr  

Kod pocztowy, poczta   -     

II. DANE RODZICÓW DZIECKA (PRAWNYCH OPIEKUNÓW/OSÓB (PODMIOTÓW) SPRAWUJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ NAD DZIECKIEM 

DZIECKIEM 
Dane  Matka Ojciec  

Imię     

Nazwisko/ nazwiska     

Tel. kontaktowy:   

Adres poczty elektronicznej   

Adres zameldowania:  

Dane adresowe Matka  Ojciec  

Miejscowość     

Ulica, nr domu     

Kod pocztowy, poczta    -        -     

Adres zamieszkania: 

Dane adresowe Matka  Ojciec  

Miejscowość     

Ulica, nr     

Kod pocztowy, poczta    -        -     

III. DODATKOWE  INFORMACJE 

Czy dziecko będzie korzystać ze świetlicy szkolnej?  

Czy dziecko znajduje się pod opieką poradni 
specjalistycznej? 

TAK  (jakiej?)  

NIE  

Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, 

orzeczenie o kształceniu specjalnym, opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, inne zaświadczenia? 

TAK  

NIE  

IV. DANE PRZEDSZKOLA DO KTÓREGO DZIECKO UCZĘSZCZAŁO: 

Pełna nazwa, adres  

 

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów: 
 Wyrażam/my zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych zawartych w karcie zapisu dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
 Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych: 
 Zgodnie z przepisami RODO Administrator danych osobowych Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie informuje, 

że zebrane dane będą przetwarzane w związku z realizacją potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji oraz, że nie będą one udostępniane 
podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 

 

 

Czytelne podpisy rodziców:                                                                                                             
                                                                                                                                                       Ojca (opiekuna) __________________________________________ 

 

Skawina, dnia …………………………………………….                                                       Matki (opiekunki) _________________________________________ 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA DO SZKOŁY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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. Informacje dotyczące administratora danych 

Administratorem danych osobowych jest :  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie 

Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres siedziby administratora:  ul. Żwirki i Wigury 17, 32-050 Skawina 

• e-mailem szkoła@sp2skawina.pl    telefonicznie :  (12) 276  38 80 
2. Inspektor ochrony danych - IOD 

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym realizacji Państwa praw, mogą się Państwo kontaktować 

z wyznaczonym przez Administratora Danych inspektorem ochrony danych (IOD) którym jest Waldemar Tarkowski w następujący 

sposób: 

▪ listownie na w/w na adres siedziby administratora lub e-mailem: walmarbhp@onet.eu  

3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne 

• Dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych w tym rekrutacji do szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in : Ustawą o 

systemie oświaty, Ustawą  Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO; 

4. Odbiorcy danych osobowych 

• Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów 

prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę na świadczenie usług 

serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich  przetwarzaniu ( np. dostawcy usługi dziennika 

elektronicznego), realizacji usług technicznych ( np. dostawy usług internetowych) i organizacyjnych( np. firmom wydawniczym, 

introligatorskim). Dane mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym  z  Administratorem w celu realizacji celów 

przetwarzania na podstawie zawartej umowy powierzenia i/lub w sytuacjach wynikających z przepisów prawa. 
5. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów, dla 

jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, m.in.: ustawę z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie 

Akt. Dane uczniów nie przyjętych do szkoły będą usuwane po upływie 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Przysługujące Państwu uprawnienia 

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

b) sprostowania (poprawiania) w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,  

c) żądania usunięcia danych osobowych,   d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  f) prawo do przenoszenia danych 

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest w Polsce Urząd 

Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych, 

7. Obowiązek podania danych 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe gdyż podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis 

prawa, konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości realizacji celów, w jakich zbierane są dane 

osobowe 

9. Informacje o przekazywaniu danych  

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10. Informacje o profilowaniu 

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.  

 

 

 

 
Czytelne podpisy rodziców:                                                                                                             

                                                                                                                                                       Ojca (opiekuna) __________________________________________ 

 

Skawina, dnia …………………………………………….                                                       Matki (opiekunki) _________________________________________ 
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