WNIOSEK RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O PRZYJĘCIE
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Proszę o przyjęcie mojego dziecka, od września …………… roku, do klasy pierwszej Szkoły
Podstawowej w Wojnowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Wojnowicach
DANE DZIECKA
Dane osobowe dziecka
Imię

Drugie imię

Nazwisko

PESEL
Miejsce urodzenia: miejscowość/ województwo/kraj

Data urodzenia

/
Adres zamieszkania dziecka
Ulica

Kod
Województwo

/

nr domu

nr lokalu

Miejscowość

Powiat

Gmina

Adres zameldowania dziecka, (jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
Ulica

Kod
Województwo

nr domu

nr lokal

tel. stacjonarny

Miejscowość

Powiat

Gmina

Dane rodziców/opiekunów prawnych:
Imię
Nazwisko

Telefon (matki)

Imię

Telefon (ojca)

Nazwisko

INFORMACJE DODATKOWE
(odpowiadając proszę zaznaczyć odpowiednie kratki)

rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej samej placówki
dziecko z rodziny wielodzietnej (co najmniej troje dzieci, niepracujących, uczących się)
dziecko niepełnosprawne (posiada Orzeczenie Poradni psychologiczno-Pedagogicznej)
dziecko objęte pieczą zastępczą
dziecko rodziców pracujących:
matka pracuje
ojciec pracuj
dziecko rodzica/ opiekuna samotnie wychowującego

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a 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) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1), wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, kontaktowych w postaci nr telefonu, adresu
email oraz danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego przez Szkołę Podstawową w
Wojnowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach, ul. Polna
2, 47-470 Wojnowice
OŚWIADCZENIA
1. Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Oświadczam, iż zapoznaliśmy się z Klauzulą Informacyjną dla Rodziców i ich dzieci przekazaną
zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego RODO.

UWAGI:

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………

…………………………………….…
Data i podpis matki/opiekuna prawnego

…………………………………………...
Data i podpis ojca/opiekuna prawnego

Klauzula Informacyjna - Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa w Wojnowicach wchodząca w skład
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach, ul. Polna 2, 47-470 Wojnowice, adres e-mail:
zsp_wojnowice@poczta.onet.pl (dalej jako „ADO”);
2) ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wacława Knura, z którym można się
skontaktować pod adresem: ul. Polna 2, 47-470 Wojnowice, e-mail: iod@kwiecienipartnerzy.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a-f RODO w następującym
zakresie:
a) w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa,
b) niezbędne do ochrony Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka/podopiecznego żywotnych interesów
c) mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
4) Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich
przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych
uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne
dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane oraz Pani/Pana
dziecka/podopiecznego
5) Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka/podopiecznego dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie
niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana i Pani/Pana dziecka/podopiecznego dane zostały zebrane,
mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie
przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,
6) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana i Pani/Pana
dziecka/podopiecznego dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana i Pani/Pana dziecka/podopiecznego
danych osobowych,
− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, za wyjątkiem przewidzianym ust. 3 lit. b, c,
d lub e tego przepisu,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
− na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich i dziecka danych osobowych ,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , za
wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
7) Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana i dziecka/podopiecznego danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa,
8) Podanie przez Panią/Pana i Pani/Pana dziecka/podopiecznego danych osobowych może być wymogiem:
(a) ustawowym, (b) umownym, (c) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan
zobowiązana/y.
9) W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich i
dziecka/podopiecznego danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może
skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
10) W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich i dziecka/podopiecznego
danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
11) W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich i
dziecka/podopiecznego danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy,
12) Pani/Pana i Pani/Pana dziecka/podopiecznego dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym nie będą profilowane,
13) Pani/Pana i Pani/Pana dziecka/podopiecznego dane nie będą przekazywane do krajów trzecich

