
  

 

 

 

 

 

 

 

Racibórz, dnia .............. 20.... r.  

 

 

...........................................................................  

(imiona i nazwisko kandydata)  

 

Dyrektor  

Szkoły Podstawowej nr 18  

im. Książąt Raciborskich w Raciborzu 

 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy IV – sportowej o profilu siatkarsko - koszykarskim 

Dane o kandydacie:  

1. Data urodzenia: .....................................................................................................................  

2. PESEL : …………………………………………………………………………  

3. Adres zamieszkania: .....................................................................................................................  

4. Imiona i nazwiska rodziców /prawnych opiekunów  

............................................................................................  

...................................................................................... ….  

5. Telefon kontaktowy ............................................................................…..  

6. Nazwa, adres i telefon szkoły rejonowej* - dotyczy kandydata z innej szkoły  

.....................................................................................................................  

  

Szkoła Podstawowa nr 18  

im. Książąt Raciborskich 

 w  Raciborzu 
47 – 400 Racibórz, ul. Ocicka 52  

tel. /fax (32) 415 08 25   

e – mail: sp18@op.pl  

www.sp18.pl 

mailto:sp18@op.pl


 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:  

Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Szkoła, do której zgłoszenie zostało złożone. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Sylwii Kochman 

(iod.oswiata.raciborz@iso-lex.pl). Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy czwartej sportowej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (w szczególności art. 130 i nast. tejże Ustawy). Na gruncie RODO podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 

2 lit. g RODO. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa do pozyskiwania tych danych.  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 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. 

 

......................................................................  

(data i podpis rodziców/ prawnych opiekunów)  

Racibórz, dnia……………………….. 

 


