
……………………………………       
  /data wpływu zgłoszenia/

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I  SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 2 IM. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO W SIEKIERCZYNIE

ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

Proszę o przyjęcie  mojego dziecka …………………………………………………………...
           /imię i nazwisko dziecka/

do klasy I  Szkoły Podstawowej  Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie   na rok
szkolny 2019/2020. 

I.DANE OSOBOWE DZIECKA

Nazwisko dziecka

Imię / imiona

Data i miejsce urodzenia 
dziecka

dzień - miesiąc – rok                   miejscowość

PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH I  DZIECKA

Miejscowość

Kod pocztowy, poczta -

Ulica, nr domu/mieszkania

Gmina

ADRES ZAMELDOWANIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH I DZIECKA 

Miejscowość

Kod pocztowy, poczta -

Ulica, nr domu/mieszkania

Gmina

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA:

MATKI OJCA

……………………………………………
/Imiona i nazwisko matki/

………………….………………………...
/Imiona i nazwisko ojca/

……………………………………………...
/nr telefonu/

………………………………………………...
/nr telefonu/

……………………………………………...
/Adres e-mail/

………………………………………………...
/Adres e-mail

Oświadczenie

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej (art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz.U. z 2016 r. poz.1137)

za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że powyższe dane dotyczące mojej rodziny są prawdziwe. 



Siekierczyna, dnia………………………                       ……….………………………………………
                                                                                                                              Czytelne  podpisy rodziców (prawnych opiekunów)

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka w nauce religii.

Siekierczyna, dnia……………………                           ……….………………………………………
                                                                                                (Czytelne  podpisy rodziców (prawnych opiekunów)

*niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 151 ust.2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do zgłoszenia dołącza się oświadczenie  
o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata (w przypadku innego adresu zameldowania niż adres zamieszkania).

 Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) Administratorem  Pani/Pana  dziecka  danych  osobowych  jest  Szkoła  Podstawowa  Nr  2  im.
Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie e-mail: spnr2siekierczyna@neostrada.pl  telefon: 183329897
reprezentowana przez mgr Józefę Setlak – Dyrektora szkoły.
2) Został powołany inspektor danych i ma Pani/Pan/dziecko prawo kontaktu z nim za pomocą
adresu e-mail grzegorz.szajerka@gptogatus.pl  
3) Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2
lit.  g) RODO  w  celu  przeprowadzenia  rekrutacji  zgodnie  z  obowiązkiem  określonym  
w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996). 
4) Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz
podmioty,  którym  administrator  zleca  wykonanie  czynności,  z  którymi  wiąże  się  konieczność
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
5)  Pani/Pana/dziecka  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej. 
6) Posiada Pani/Pan/dziecko prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7) Ma Pani/Pan/dziecko prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan/dziecko,
iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana/dziecka  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Podanie przez Panią/Pana/dziecka danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 
9)  Dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  oraz  nie  będą  podlegać
profilowaniu.
10) Dane osobowe będą przechowywane  przez okres niezbędny do realizacji celów a po tym czasie
przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Zostałem poinformowany/a o celu
przetwarzania, podstawie, 

czasie usunięcia oraz moich prawach 

………………………………………………….

mailto:spnr2siekierczyna@neostrada.pl
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