Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Józefy Jabczyńskiej w Wysoka
I. Dane osobowe:

Imię i nazwisko
Drugie imię
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Adres zamieszkania
Adres zameldowania
Imiona i nazwiska rodziców

matki
ojca
matki
Adres zamieszkania rodziców
ojca
matki
Telefony kontaktowe rodziców
ojca
Tel. kontaktowy w przypadku braku możliwości połączenia się z numerami wskazanymi powyżej:
.............................................................................................................................................................
Kontakt e-mail
II. Objaśnienia:
1) Kartę zgłoszenia wypełniają rodzice/prawni opiekunowie. Dane osobowe należy wpisywać na podstawie
metryki urodzenia lub dowodu osobistego.
2) W chwili składania karty zgłoszenia w sekretariacie szkoły rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są
do przedstawienia do wglądu dokumentów poświadczających poprawność wpisanych danych: dowód osobisty,
odpis aktu urodzenia dziecka, poświadczenie stałego zameldowania dziecka (jeżeli jest inne niż w dowodzie
osobistym rodzica).
3) Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są zawiadomić o każdej zmianie, która dotyczy
dziecka, tj. zmianie imion, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu zameldowania, zmianach w realizacji
obowiązku szkolnego.
III. Dodatkowe dane o uczniu.
Czy kandydat/ kandydatka będzie uczęszczać do świetlicy szkolnej?
Czy kandydat/kandydatka będzie korzystać z obiadów w szkole?
Czy kandydat/kandydatka posiada opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej?
Dodatkowe informacje o dziecku do wiadomości wychowawcy (np. stan zdrowia,
zainteresowania dziecka lub inne informacje przydatne w procesie nauczania służące
indywidualizacji podejścia do dziecka).

TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*

IV. Oświadczenie woli.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO).
INFORMUJEMY, ŻE:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są publiczne szkoły
podstawowe wybrane przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata i wskazane we wniosku.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych u każdego administratora (w każdej z placówek) jest możliwy przy
użyciu danych kontaktowych placówki.
3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. art. 130 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn.zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być uprawniony podmiot na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na
podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że
dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, do którego uczeń uczęszcza do danej publicznej
szkoły, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane w szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga
do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
7. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata,
żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją
z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo do
żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
8. W ramach procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo
do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.
9. Jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie rekrutacji do szkoły jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
10. W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO – żadne decyzje
dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz nie buduje się jakichkolwiek profili
kandydatów.
11. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w procesie
rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych zawartych w niniejszym wniosku i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, stanowi
jednak warunek udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły oraz umożliwia korzystanie z uprawnień
wynikających z kryteriów rekrutacji i wynika to w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3.

Oświadczenie
Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
...................................., dnia………………….

……….………………………………………
podpisy rodziców/ opiekunów prawnych

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę niezamówionych informacji na moją skrzynkę pocztową,
zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
* Wyrażam zgodę na publikację danych dotyczących dziecka i jego osiągnięć na tablicy i/lub na stronie
internetowej Szkoły, w lokalnych mediach, w związku z działaniami informacyjnymi oraz marketingowymi
Szkoły.
* Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Szkołę prac dziecka wytworzonych pod
kierunkiem nauczyciela na zajęciach szkolnych lub dla celów szkolnych.
* Wyrażam zgodę na udostępnienie - w oparciu o art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r., poz. 59) w powiązaniu z art. 27 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1793,
z późn. zm.) - danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka oraz danych
osobowych mojego dziecka podmiotom świadczącym opiekę pielęgniarską na terenie szkoły.
* Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka przez Szkołę wraz z wizerunkami innych
osób poprzez rozpowszechnianie ich w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych,
w prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach, itp.
...............................................................
(miejscowość i data)

* w przypadku braku zgody proszę skreślić.

........................................................................
podpisy rodziców (prawnych opiekunów)

