ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zgłaszam/y dziecko do klasy I Szkoły Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie
Śląskiej w roku szkolnym 2019/2020.
Dane dziecka zgłaszanego do klasy pierwszej szkoły podstawowej
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Numer PESEL
W przypadku braku numeru PESEL –
seria i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego
tożsamość dziecka
Dane rodziców dziecka / prawnych opiekunów dziecka / osób sprawujących pieczę zastępczą
nad dzieckiem
matka / opiekunka / osoba

ojciec / opiekun / osoba

Imię i nazwisko
Adres poczty elektronicznej
Numer telefonu

Inne informacje o dziecku
(dodatkowe informacje przekazywane dobrowolnie przez rodziców dziecka / prawnych opiekunów dziecka /
osoby sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem, zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. –
Prawo oświatowe – Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ruda Śląska, dnia …………………………
……………………………………………………..….
(podpis matki / opiekunki / osoby)

…………………………………………………………..
(podpis ojca /opiekuna /osoby)

1

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Z uwagi na art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. 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 jako: Rozporządzenie
2016/679, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 16 z siedzibą w Rudzie Śląskiej
(41-710), przy ulicy Kukułczej 4 (dalej jako: Szkoła/ Administrator);
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod
adresem e-mail: iodo@korjan.edu.pl, lub przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora z
dopiskiem „IODO”. Jednocześnie informujemy, że Inspektor Ochrony Danych nie posiada i nie udziela
informacji dotyczących przebiegu i wyników procesu rekrutacji;
3. dane osobowe kandydatów do szkoły oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane przez
Szkołę w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Zakres danych został określony:
a. w przypadku zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej – w art. 151 oraz art. 155 Ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
b. w przypadku wniosku o przyjęcie kandydata do klasy I szkoły podstawowej, w art.150 art. 155 Ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia
2016/679, w związku z realizacją zapisów wynikających z przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe;
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawionych do
ich przetwarzania, na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są
niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania
danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w przepisach Ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe, tj.: w przypadku przyjęcia do Szkoły - nie dłużej niż do końca okresu, w którym
przyjęty uczeń uczęszcza do Szkoły; w przypadku nieprzyjęcia do Szkoły, przez okres roku, chyba że na
rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało
zakończone prawomocnym wyrokiem;
7. Przysługuje Państwu: prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679, prawo
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie
2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679,
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa;
8. jednocześnie nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych określone w art. 17 Rozporządzenia
2016/679, w uwagi na fakt, że dane przetwarzane są dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia
2016/679, z uwagi na fakt, iż podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są art. określone w punkcie 4
niniejszej informacji; prawo do przenoszenia danych, określone w art. 20 Rozporządzenia 2016/679, z uwagi na
fakt, iż Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
9. Podanie przez Państwa danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa
(w kontekście celu przetwarzania określonego w pkt. 3 niniejszej informacji). Konsekwencją braku podania
danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji do Szkoły, w tym również
uniemożliwienie potwierdzenia spełniania kryterium pierwszeństwa oraz kryteriów ustalonych przez organ
prowadzący Szkołę;
10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Ruda Śląska, dnia …………………………

……………………………………………………..….
(podpis matki / opiekunki / osoby)

…………………………………………………………..
(podpis ojca /opiekuna /osoby)
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OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA KANDYDATA DO KLASY I
ORAZ JEGO RODZICÓW

Oświadczam że, w dniu składania niniejszego oświadczenia miejscem zamieszkania niżej
wymienionych osób jest:
ulica, nr domu,
kod
imię i nazwisko
miejscowość
nr mieszkania
pocztowy
kandydat do klasy I
szkoły podstawowej
matka / opiekunka/
osoba sprawująca
pieczę zastępczą
ojciec / opiekun/
osoba sprawująca
pieczę zastępczą

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Ruda Śląska, dnia ……………………………………..

……………………………………………………..….

…………………………………………………………..

……………………………………………………..….

…………………………………………………………..

(podpis matki / opiekunki / osoby)

(nr dowodu osobistego)

(podpis ojca /opiekuna /osoby)

(nr dowodu osobistego
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