Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Krzemienicy

Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej1
w roku szkolnym 2019/2020

Dane osobowe kandydata i rodziców (tabelę należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami)
1.

Nazwisko kandydata

2.

Imię/imiona kandydata

3.

Data i miejsce urodzenia
kandydata

4.

PESEL kandydata

5.

6.

7.

Adres zamieszkania
kandydata (kod pocztowy,
miejscowość, ulica, nr
domu/mieszkania)

Imiona i nazwiska rodziców
/opiekunów prawnych
kandydata

matki

ojca

Adres zamieszkania rodziców
/opiekunów prawnych
kandydata (podać jeżeli adres

matki

zamieszkania rodzica jest inny niż
dziecka)

ojca
tel.
matki

8.

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów
kontaktowych

email:
tel.
ojca
email:

1

Zgodnie z art. 133 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59), do klasy I publicznej szkoły podstawowej,
której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia.

1

Oświadczenie
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe i jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły o zmianie
danych zawartych w zgłoszeniu.

…………………………, dnia ……………………………………….

…………………………………..

…………………………………….

podpis matki (prawnego opiekuna)

podpis ojca (prawnego opiekuna)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
W związku z realizacją wymogów 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)
zwanego dalej RODO- informujemy o zasadach przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji do klasy I Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzemienicy jest Zespół Szkół w Krzemienicy reprezentowany przez
Dyrektora Zespołu Szkół. Adres: 37-127 Krzemienica 631.
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony podanych
przez Panią/Pana danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iodo@cuwczarna.pl lub na adres
Administratora
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Krzemienicy na podstawie art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.
U. 2018 poz.996 ze zm.).
4. Odbiorcami danych osobowych podanych przez Panią/Pana mogą być upoważnione podmioty na podstawie
przepisów prawa.
5. Dane osobowe podane przez Panią/Pana będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń
uczęszcza do szkoły, natomiast dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do szkoły będą przechowywane
przez okres roku.
6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone przez inne przepisy prawne.
7. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. 2018 poz.996 ze zm.) jest wymogiem ustawowym uczestnictwa w postępowaniu
rekrutacyjnym.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zespole Szkół w Krzemienicy
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych).
9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie będzie
przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
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