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PIECZĘĆ SZKOŁY  

WYPEŁNIA SZKOŁA 
Data złożenia 

zgłoszenia 
 

Podpis pracownika 

przyjmującego 

zgłoszenie 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 
 

Dane dziecka 
Dane osobowe dziecka 
 

IMIĘ                                                          DRUGIE IMIĘ                              NAZWISKO 

     

DATA URODZENIA                                                          MIEJSCE URODZENIA 

  __   __       

 
PESEL (w przypadku braku PESEL – serie i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)                                                                                           

           

 

Adres zamieszkania dziecka 
ULICA                                                                                                                             NR DOMU                    NR LOKALU 

     

KOD                                                  MIEJSCOWOŚĆ 

  __      

WOJEWÓDZTWO                                                         POWIAT                                                   GMINA 

     

 

  Adres zameldowania dziecka (jeśli inny niż adres zamieszkania) 
ULICA                                                                                                                              NR DOMU                    NR LOKALU 

     

KOD                                                    MIEJSCOWOŚĆ 

  __      

WOJEWÓDZTWO                                                      POWIAT                                                   GMINA 

     

 

Dane rodziców / prawnych opiekunów 
Dane matki / prawnej opiekunki * 

IMIĘ                                                              NAZWISKO (obecne)                                                            TELEFON  KONTAKTOWY 

     

Adres zamieszkania    
ULICA                                                                                                                 NR DOMU                             NR LOKALU 

     

KOD                                                    MIEJSCOWOŚĆ 

  __      
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Dane ojca / prawnego opiekuna * 

IMIĘ                                                                      NAZWISKO                                                              TELEFON  KONTAKTOWY 

     

Adres zamieszkania  

ULICA                                                                                                              NR DOMU                             NR LOKALU 

     

KOD                                                     MIEJSCOWOŚĆ 

  __      

 

 
 

* - niepotrzebne skreślić                          

 
 

 

 
 

Oświadczenia rodzica kandydata  

1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i jestem 

świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb 

związanych z przyjęciem kandydata do szkoły oraz zgodnie z przepisami 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) [Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016] i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1781). 
 

 

 

 

 

 

…………………………………………………                          ………………………………………………… 
   data podpis ojca/opiekuna prawnego                                      data podpis matki /opiekuna prawnego 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły, do której zgłoszenie 

zostało złożone. 

2. Z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez administratora można skontaktować się 

listownie na adres: ul. Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik spółka cywilna, ul. 

Różana 13/3, 61-577 Poznań lub drogą e-mail: inspektor@rodo-krp.pl  

3. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem 

postępowania rekrutacyjnego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 

2020 r., poz. 910 ze zm.), a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164). 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz art. 6 ust. 1 lit. a i c 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). 

5. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu mogą być przekazywane innym podmiotom, które będą je przetwarzały, 

w szczególności: pracownikom szkoły, Gminie Rakoniewice jako organowi prowadzącemu, a także 
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podmiotom przetwarzającym (tzw. procesorom), na podstawie stosownych upoważnień lub umów, w tym w 

szczególności: prawnikom, audytorom, księgowym i firmie archiwizującej. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku, w którym zakończono naukę w szkole 

lub dłużej w tym wieczyście, o ile taki obowiązek będzie wynikał z odrębnych przepisów prawa, w 

szczególności przepisów o archiwizacji dokumentów.  

7. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych 

osobowych, chyba że przetwarzanie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, ograniczenia przetwarzania, chyba że przepisy odrębne 

wyłączają możliwość skorzystania z tego prawa oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO.   

8. Podanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa, w 

szczególności ustawy Prawo oświatowe i w tym zakresie zobowiązani są Państwo do ich podania. Brak 

podania danych osobowych uniemożliwi uwzględnienie zgłoszenia w postępowaniu rekrutacyjnym oraz będzie 

stanowić przeszkodę w zapewnieniu nauki w szkole.  

9. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. W oparciu o Państwa dane osobowe nie dochodzi do podejmowania zautomatyzowanych 

decyzji ani nie ma miejsce profilowanie. 

 
 


