Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce
ul. Malinowa 41, 62-070 Dąbrówka
tel.: 61 646 08 91
sekretariat@dabrowka.edu.pl
www.dabrowka.edu.pl

________________________________________________________________________________________________________

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY
Na podstawie art. 130 ust. 5, art. 133 ust. 1, art. 133 ust. 2 w związku z art. 149 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.,
proszę o przyjęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce,
ul. Malinowa 41, 62-070 Dąbrówka, na rok szkolny ..………/……..… od dnia ……….…….……… do klasy ……....
Dane osobowe dziecka
Imię:

Drugie imię:

Nazwisko:

PESEL:

Data ur.:

Miejsce ur.:

Ulica:

Nr domu:

Nr mieszkania:

Kod:

Miejscowość:

Gmina:

Powiat:

Województwo:

Ulica:

Nr domu:

Nr mieszkania:

Kod:

Miejscowość:

Gmina:

Powiat:

Adres stałego zameldowania dziecka

Adres zamieszkania dziecka

Województwo:

Dane matki / opiekunki prawnej
Imię:

Nazwisko:

Adres zamieszkania matki / opiekunki prawnej (jeśli jest inny niż dziecka)
Ulica:

Nr domu:

Nr mieszkania:

Kod:

Miejscowość:

Nr tel.:

Dane ojca / opiekuna prawnego
Imię:

Nazwisko:

Adres zamieszkania ojca / opiekuna prawnego (jeśli jest inny niż dziecka)
Ulica:

Nr domu:

Nr mieszkania:

Kod:

Miejscowość:

Nr tel.:

Szkoła obwodowa ze względu na miejsce zameldowania
Nazwa:

Adres:

Czy dziecko będzie uczęszczało do świetlicy szkolnej? (właściwe zaznaczyć)
TAK

NIE

Oświadczam, że dane dotyczące miejsca zamieszkania dziecka oraz rodziców dziecka przedłożone w niniejszym
wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe).
……………………………..………………..

……………………………..………………..

(Data i podpis matki / opiekunki prawnej)

(Data i podpis ojca / opiekuna prawnego)

Proszę o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych znajdującą się na odwrocie.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie naboru lub rekrutacji dziecka do szkoły podstawowej [art. 133 ust. 1
(dotyczy dzieci z obwodu szkoły) lub art. 133 ust. 2 (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo
oświatowe]
Zgodnie z art. 13 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 (RODO) informuje się, że:
1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce, ul. Malinowa 41,
62-070 Dąbrówka reprezentowana przez Dyrektora Iwonę Napierałę.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Błażej Naja, z którym mogą Państwo skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka – adres e-mail: blazejnaja@wp.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane przez ADO na podstawie art. 14, 130, 131, 133, 149 – 152, 155 – 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
Prawo oświatowe w związku z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do Szkoły
Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce.
4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka będą podmioty, którym należy udostępnić dane na podstawie przepisów prawa (organ
prowadzący szkołę, Ministerstwo Edukacji Narodowej); podmioty, którym dane zostaną powierzone na podstawie stosownych umów w celu
realizacji celów przetwarzania w imieniu ADO – dziennik elektroniczny Mobidziennik (WizjaNet Spółka z o.o., ul. Legionów 26/28 bud.
B, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 496 30 03).
5. Na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
(naboru) oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego (naboru) są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń
uczęszcza do danej publicznej szkoły.
6. Na podstawie art. 160 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane w publicznej szkole, która przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na
rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym
wyrokiem.
7. Podanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Dąbrówce, jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych spowoduje, że wzięcie udziału w naborze będzie niemożliwe.
8. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych. Zakres tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od
przepisów prawa. Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego
z placówką.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy RODO.
11. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

……………………………..………………..

……………………………..………………..

(Data i podpis matki / opiekunki prawnej)

(Data i podpis ojca / opiekuna prawnego)

