załącznik nr 1
(Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) kandydata)

Adres do korespondencji

Pani/Pan
Dyrektor
Nazwa i adres szkoły

ZGŁOSZENIE
do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej
Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów)2
1.

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2.

Data urodzenia kandydata
PESEL kandydata

3.

w przypadku braku PESEL serię i numer
paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Imię/Imiona i nazwiska rodziców
(opiekunów) kandydata

4.

Matki
Ojca
Kod pocztowy

5.

Adres zamieszkania Rodziców
(opiekunów) i kandydata3

6.

Adres poczty
elektronicznej i numery
telefonów rodziców
kandydata o ile je
posiadają

Matki
Ojca

Miejscowość
Ulica
Numer domu / numer
mieszkania
Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej

Pouczenie
1.

2.
3.
4.

Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły
podstawowej, do której zgłoszenie zostało złożone. Administrator wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych w osobie Sylwii Kochman (iod.oswiata.raciborz@isolex.pl).
Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla
potrzeb związanych z przyjmowaniem do szkoły.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 151 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Odbiorcami danych będą tylko i wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów
prawa do pozyskiwania tych danych.

5.
6.

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po tym czasie przez okres czasu
wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (prawo
przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie jest konieczne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej Administratorowi), ograniczenia przetwarzania (osoba, której przetwarzanie
dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie
zasadny, Administrator może przetwarzać dane tylko w zakresie przechowywania. Dalsze
przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania) ,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (po otrzymaniu takiego żądania Administrator
przestaje przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże
istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów
wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami), przenoszenia danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy
podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja
umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania – brak przesłanek do
tego rodzaju sposobu przetwarzania danych w szkole), wniesienia skargi do Urzędu Ochrony

7.
8.
9.

Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa,
a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości
przeprowadzenia rekrutacji.
Dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który
skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych.

Oświadczenia rodzica dokonującego zgłoszenia
1.
2.

Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.4
Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z przysługującym mi obowiązkiem informacyjnym
w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikającym z treści art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO) zamieszczonym w Pouczeniu.
...............................................................
(czytelny podpis rodzica (opiekuna) kandydata)

(data)

_____
3

4

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121),
miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego
pobytu.
Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3.

Załącznik nr 1 w postaci oświadczenia o miejscu zamieszkania kandydata
i rodziców/prawnych opiekunów kandydata stanowi integralną część zgłoszenia do klasy
pierwszej publicznej szkoły podstawowej

