Zgłoszenie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Kobylanach na rok szkolny 2022/2023
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.)
tak 
nie 
4. Oświadczam, że:
a) wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o
w zgłoszeniu,

zmianie

danych

zawartych

c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla
celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do szkoły DOTYCZY ART.13 RODO
Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
w Kobylanach, ul. Słoneczna 11; 21-540 Małaszewicze
Inspektor ochrony danych: Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Orła
Białego w Kobylanach jest pan Artur Chomiuk - kontakt mailowy: iod@kobylany.pl
Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja uczniów do szkoły/ realizacja obowiązku
szkolnego
Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe
(t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, z późn.zm.)
Zebrane dane będą przechowywane do: do czasu zakończenia nauki w szkole
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do
przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21),
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie
np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż
przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów
prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
przeprowadzenia rekrutacji.

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

...........................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

4. Przyjęcie zgłoszenia przez dyrektora szkoły
Kobylany, dnia ………..

...........................................................
(podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)

