Załącznik 1 do Regulaminu rekrutacji
…...................................., dnia...........................
……………………………………………………………………….
(nazwisko i imię rodzica/ opiekuna prawnego)
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)
Nr tel. …………………………………….

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach
Proszę o przyjęcie mojego syna/córki
………………………………………………………….……………
ur. ……………………………..………
………………………………………….……………………….....
nr PESEL …………………………………..........
do Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach

do klasy ………………………………….. od roku szkolnego……………………………

……………………………………………………….
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Załączniki:
1. Odpis aktu urodzenia (do wglądu).
2. Dokument potwierdzający przejęcie opieki prawnej nad dzieckiem (w przypadku prawnego
opiekuna).
3. Kwestionariusz osobowy.

Załącznik 2 do Regulaminu rekrutacji
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
(Prosimy o wypełnienie kwestionariusza komputerowo lub pismem drukowanym)
CZĘŚĆ I: DANE OSOBOWE UCZNIA
1. Nazwisko ucznia .............................................. imiona ...................................................................
2. Data urodzenia ucznia ................................ PESEL ......................................................................
3. Adres zamieszkania ucznia ...............................................................................................................
4. Imię i nazwisko matki /opiekunki* ..................................................................................................
5. Imię i nazwisko ojca/opiekuna* .......................................................................................................
Adresy e-mail .......................................................................................................................................
6. Adres zamieszkania rodziców:
Matka/opiekunka* ................................................................................................................................
Ojciec/opiekun* ..................................................................................................................................
Telefon do kontaktu: ...............................................................
Potrzeba opieki świetlicy szkolnej TAK/NIE*
*Tak - tylko w przypadku, kiedy rodzice/opiekunowie dziecka pracują lub w szkole uczy się
rodzeństwo w różnych klasach.
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej z art.
233 Kodeksu Karnego za poświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy.
...................................................................
seria i nr dowodu osobistego wydany przez

...................................................................
seria i nr dowodu osobistego wydany przez

CZĘŚĆ II Klauzula informacyjna
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 im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach mieszcząca się pod adresem Stadniki 148, tel. 12 271 01 51,
e-mail: kontakt@sp-stadniki.pl.
2) Został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan/dziecko prawo kontaktu z nim za
pomocą adresu e-mail iodcuw@dobczyce.pl.
3) Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), c)
oraz art. 9 ust. 2 lit. g) zgodnie z obowiązkiem określonym w Ustawie – Prawo oświatowe
z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) w celu przeprowadzenia rekrutacji.
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/am poinformowany/a o celu przetwarzania, podstawie, czasie usunięcia oraz moich
prawach

…………………………………………………..

