Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
57-250 Złoty Stok
ul. Chemików 8
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Załącznik nr 1

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I
do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku
w roku szkolnym 2022/2023
dzieci zamieszkałe z rejonu Gminy Złoty Stok
KARTĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
* Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w formularzu.
1. DANE OBOWIĄZKOWE (wypełnić zgodnie z aktem urodzenia)
Imię/Imiona*:
Nazwisko*
PESEL*
Data urodzenia*

dzień

miesiąc

rok

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer dokumentu tożsamości:
Adres zamieszkania
Województwo*

Ulica*

Powiat*

Nr budynku*

Gmina*

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Poczta*

Nr
mieszkania*

Adres zameldowania ( jeśli jest inny niż zamieszkania)

DANE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Stopień pokrewieństwa*
Matka/ opiekun prawny

Ojciec/ opiekun prawny

Imię i nazwisko*
Adres*
Telefon*
MIEJSCE REALIZACJI OBOWIĄZKU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO*
Nazwa* :

Oświadczamy, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane zgodne są ze stanem faktycznym.
Rodzice zobowiązują się do podania do wiadomości szkoły zmian zaistniałych w wyżej podanych
informacjach, zapoznania się ze statutem szkoły i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
Złoty Stok, ..............................

…….…………………………............................................
Czytelne podpisy obojga rodziców/ opiekunów
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Szkoła Podstawowa
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW
Wypełniając obowiązki wynikające z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dyrektor Szkoły
Podstawowej informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Złotym
Stoku, 57-250 Złoty Stok, ul. Chemików 8, w imieniu której działa dyrektor.
Dane kontaktowe: tel. 74 81 75 123, email: szszlotystok@wp.pl,
ePUAP:/SP_Zloty_Stok/SkrytkaESP
2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisząc na
adres e-mail: iod@koptyra.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
3) Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a) przeprowadzenia rekrutacji,
b) realizacji przez Administratora zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa,
c) określonych wyrażoną zgodą,
d) wynikających z organizacji pracy szkoły.
4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest/może być:
a) konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, określonych
m.in. ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2020 poz.910),
b) zgoda wyrażona Przez Panią/Pana jako dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne
okazanie woli, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego,
przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących danych osobowych,
c) prawnie uzasadniony interes Administratora związany z organizacją pracy szkoły.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do osiągnięcia celu, dla
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa tj. art. 160 ustawy prawo
oświatowe.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
bądź danych dziecka którego jest Pani/Pan opiekunem prawnym, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych. Przysługujące prawa mogą być ograniczone w zakresie
wynikającym z przepisów prawa, bądź uzasadnionego interesu Administratora.
7) Osobie która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzamy wasze dane osobowe z naruszeniem prawa to przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w Warszawie.
9) Pani/Pana dane osobowe, dane dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowanie.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie nieuwzględnienie
wniosku w postępowaniu rekrutacyjnym. W zakresie objętym zgodą podanie danych jest dobrowolne.
Złoty Stok, ..............................

…….…………………………............................................
Czytelne podpisy obojga rodziców /opiekunów
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