Zgłoszenie dziecka do Szkoły Podstawowej w Białce
na rok szkolny 2019/2020
( dotyczy uczniów z obwodu )

(wypełnić drukiem)

1.

Imię/imiona
..........................................................................................................................................................
2.
Nazwisko
..........................................................................................................................................................
3.
PESEL*
4.

Data urodzenia
..........................................................................................................................................................
(dzień)
(miesiąc słownie)
(rok)
5.
Miejsce urodzenia
..........................................................................................................................................................
(miasto, wieś)
(województwo)
6.
Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów
matki .................................................................................................................................................
ojca ....................................................................................................................................................
7.
Rodzeństwo (imiona, rok urodzenia)
………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………..........
8.
Adres zameldowania
………………………………………………………………………………………………..........
9.
Obecny adres zamieszkania**
..........................................................................................................................................................
10.
Numer/numery telefonu
..........................................................................................................................................................
(domowy)
(komórkowy matki/ojca)
(w razie nagłego wypadku powiadomić)
11.
Adres poczty elektronicznej rodziców/prawnych opiekunów, jeśli posiadają
………………………………………………………………………………………………..........
12.
Zgłoszenie do klasy I Szkoły Podstawowej.
13.
Uwagi/prośby rodziców:
…………………………………………………………………………....................................
14.
Do wypełnionej karty proszę dołączyć: zdjęcie do legitymacji
Klauzula informacyjna RODO:
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

1.

Administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II
w Białce. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Sylwii Kochman, z którym
można kontaktować się w sprawie przetwarzania danych pod adresem e-mail: iod.radzynpodlaski@iso-lex.pl

2.

Dane osobowe ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w
o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe
z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września
1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w zakresie realizacji działalności dydaktyczno – wychowawczej
i opiekuńczej. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu
na przepisy prawa oświatowego j/w.

3.

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.

4.

Odbiorcami danych będą tylko i wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa do pozyskiwania tych danych.

5.

Pan/i posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych dziecka, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

6.

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.

....................................................
(miejscowość, data)

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

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych wyrażam zgodę na opublikowanie
imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej w Białce na liście dzieci przyjętych i liście dzieci
nieprzyjętych.
.……………………………………………… ……………
Podpis matki lub opiekunki prawnej podpis ojca lub opiekuna prawnego

*W przypadku braku nr. PESEL, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość.
**Wypełnić, jeśli adres zamieszkania jest inny niż zameldowania.
***Właściwe podkreślić.

