ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Ruda Śląska, ………………………………….

Zgłaszam

dziecko

do

przyjęcia

do

klasy

pierwszej

Szkoły

Podstawowej

nr

16

im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2020/2021.
Imię i nazwisko dziecka
Data urodzenia dziecka
Numer PESEL dziecka
W przypadku braku numeru PESEL –
serię i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego
tożsamość dziecka
1/ matka/ opiekun/ osoba
sprawująca pieczę zastępczą

2/ojciec/ opiekun/ osoba
sprawująca pieczę zastępczą

Imiona i nazwiska rodziców dziecka
/prawnych opiekunów/ osób
sprawujących pieczę zastępczą
Adres poczty elektronicznej rodziców
dziecka /prawnych opiekunów/ osób
sprawujących pieczę zastępczą
Numery telefonów rodziców dziecka
/prawnych opiekunów/ osób
sprawujących pieczę zastępczą

…………………………………………………………….
(podpis 1/matki / opiekuna / osoby)

……………………………………………………………
(podpis 2/ ojca /opiekuna /osoby)

Pouczenie:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) administratorem danych jest szkoła. Podstawą prawną przetwarzania danych
przez szkołę na etapie przyjmowania dzieci zamieszkałych na terenie obwodu szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 2
ustawy
z
dnia
29
sierpnia
1997 roku
o
ochronie
danych
osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w związku z art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2019r., poz. 1148).

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata / kandydatki
Miejsce zamieszkania dziecka:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Miejsce zamieszkania rodziców dziecka:
matki - ……………………………………………………………………………………………………………………….
ojca - …………………………………………………………………………………………………………………………
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”.
……………………………………………………………
(podpis 1/matki / opiekuna / osoby)

……………………………………………………………

(podpis 2/ ojca /opiekuna /osoby)

Klauzula informacyjna dla kandydatów i rodziców – proces rekrutacji
Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem 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 (4.5.2016 L
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwane dalej
w skrócie „RODO”.
Informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów i rodziców/opiekunów prawnych jest
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej. Z Administratorem można
skontaktować się listownie: ul. Kukułcza 4, 41-710 Ruda Śląska, e-mailowo:
szkola16sp@interia.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu: 32 2423437.
2. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie
Śląskiej jest Pani Aleksandra Cyrus, z którą można skontaktować się osobiście lub pod
adresem email: iodo@korjan.edu.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Podstawowej
nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2
lit. h RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130
i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz., 1148).
4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty,
którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym
dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca
okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do
placówki – przez okres jednego roku.
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora
Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji
są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową
uczestnictwa w rekrutacji.

Oświadczam, iż przyjmuję powyższe
informacje do wiadomości
…………………………………………………………………
(data i podpis)

