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Dyrektor 

Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Piekarach Śląskich 

ul. ks. J. Popiełuszki 8 

41-940 Piekary Śląskie 

 

Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy  

1. 
Imię/imiona i nazwisko  

kandydata 
 

2. 
Data i miejsce urodzenia  
kandydata  

3. 

PESEL kandydata 
(w przypadku braku numeru PESEL - seria  
i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość) 

 

4. 
Imię/imiona i nazwiska  

rodziców1 kandydata 

matki  

ojca  

5. 

Adres poczty elektronicznej  

i numery telefonów rodziców 

kandydata  

 

matki 

telefon do kontaktu  

adres poczty elektronicznej  

ojca 

telefon do kontaktu  

adres poczty elektronicznej  

 

Do zgłoszenia dołączam oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. 

 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż: 

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich  

z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. ks. J. Popiełuszki 8, kod pocztowy 41–940, adres e-mail: sekretariat@mg2.piekary.edu.pl 

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 c RODO na podstawie wymogów 

określonych w przepisach oświatowych w celu wykonania zadań związanych z przyjmowaniem uczniów (wychowanków)  
oraz realizacją procesu edukacyjnego. 

Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Pan Leszek Proszowski, adres e-mail: sekretariat@mg2.piekary.edu.pl 

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz ustalony w jednolitym 
rzeczowym wykazie akt. 

                                                 
1 Zgodnie z Art. 4 pkt 19 ustawy Prawo oświatowe, pod pojęciem rodziców, należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby  

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 



 

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli 
są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania 
zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. 

  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 
jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje realizację zadań dydaktyczno – 
wychowawczych. 

  Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

 

 

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

                      data                                                                                                          podpis matki                                                        podpis ojca 

 


