WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Stawki, dnia ....................................
…………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)
…………………………………………………
…………………………………………………
(adres zamieszkania)

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Marii Danilewicz Zielińskiej
w Stawkach

Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach
na rok szkolny 2021/20221
I.

DANE OSOBOWE DZIECKA

(tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

Imiona i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL dziecka
(w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

Adres zamieszkania dziecka
Nazwa przedszkola w którym dziecko spełniało
roczny obowiązek przedszkolny

II.

DANE OSOBOWE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
MATKA/OPIEKUN PRAWNY

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY

Imiona i nazwiska rodziców
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej
Telefon
kontaktowy
1

komórkowy:
domowy/inny:

Art. 36 ust. 1i2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Rodzic/opiekun prawny kandydata do wniosku dołącza oświadczenie o miejsku
zamieszkania kandydata i jego rodziców.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Oświadczenia wnioskodawcy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1781)

CZYTELNY PODPIS MATKI/PRAWNEGO OPIEKUNA ………………………………………
CZYTELNY PODPIS OJCA/PRAWNEGO OPIEKUNA ……………………..…………………..

Klauzula informacyjna (rekrutacja dzieci)
Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”), informuje:
1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa
im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
Z Administratorem można kontaktować się w siedzibie szkoły 87-700 Aleksandrow Kujawski, Stawki, ul.
Szkolna 4 oraz pod nr tel. 54 2822457, adres e-mail: dyrektor@sp.stawki.edu.pl
2. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa i Państwa dzieci dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym możecie się Państwo kontaktować
pod adresem e-mail: bezpieczenstwo.informacji1@gmail.com
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji dzieci do szkoły, przedszkola
na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i c oraz art. 9 ust.2 RODO w związku z wykonaniem obowiązku prawnego
nałożonego na Administratora zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910) dotyczącym przyjęcia dziecka do przedszkola, szkoły podstawowej.
5. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie
przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do realizacji celów przetwarzania.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów będących
podstawą prawną przetwarzania, o których mowa w pkt 4. Konsekwencją niepodania danych może być
w szczególności uniemożliwienie Administratorowi wywiązania się z ustawowych obowiązków oraz brak
możliwości wykonania Państwa obowiązków lub realizacji Państwa uprawnień. W przypadku, gdy Państwa
dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do wycofania
zgody w dowolnym czasie.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych
osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz
prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto dane udostępniane na podstawie zgody możecie Państwo, taką zgodę
odwołać w każdym czasie. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych
z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych.

Dyrektor szkoły
(–) Karolina Linek

