Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach
Rok szkolny 2021/2022
DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA
Imiona:*

Nazwisko:*

PESEL*
Data urodzenia*

rok
miesiąc
dzień
W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu tożsamości:

DANE ADRESOWE KANDYDATA
Adres zamieszkania
Województwo:*

małopolskie

Powiat:*

myślenicki

Gmina:*

Dobczyce

Ulica:
Nr budynku:*

Miejscowość:*

Nr lokalu:*
Kod pocztowy:*
Poczta:*

DANE RODZICÓW
(W przypadku, gdy ustanowiono opiekę prawną nad dzieckiem, należy podać dane opiekunów prawnych)
Matka/opiekunka prawna

Ojciec/opiekun prawny

Imię i Nazwisko*
Telefon (jeżeli
Państwo posiadają)
Adres e-mail (jeżeli
Państwo posiadają)
Proszę wypełnić obie kolumny, gdy adresy zamieszkania rodziców są różne.

Adresy zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów
Województwo:*
Powiat:*
Gmina:*
Miejscowość:*
Ulica:*
Nr budynku:*
Nr lokalu:*
Kod pocztowy:*
Poczta:*
* Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA
. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
....................................................
podpis matki/opiekunki prawnej

....................................................
podpis ojca/opiekuna prawnego

INNE INFORMACJE O DZIECKU
(dodatkowe informacje przekazywane dobrowolnie przez rodzica/opiekuna prawnego,
zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59, rozdział 6)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana
Pawła II w Dobczycach, ul. Szkolna 49, telefon: 12 271 67 70, e-mail:
gimdobczyce@poczta.onet.pl reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
2) Został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan/dziecko prawo kontaktu z nim za
pomocą adresu e-mail iodcuw@dobczyce.pl
3) Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2
lit. g) RODO w celu przyjęcia dziecka do szkoły zgodnie z obowiązkiem określonym w Ustawie –
Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 910).
4) Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz
podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
5) Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6) Posiada Pani/Pan/dziecko prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu.
7) Ma Pani/Pan/dziecko prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan/dziecko,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Podanie przez Panią/Pana/dziecka danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać
profilowaniu.
10) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów a po tym czasie
przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Zostałem poinformowany/a o celu przetwarzania, podstawie,
czasie usunięcia oraz moich prawach

....................................................
podpis matki/opiekunki prawnej

....................................................
podpis ojca/opiekuna prawnego

