Laskówka Chorąska, dnia ………………………………

Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej obwodowej szkoły podstawowej
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema
w Laskówce Chorąskiej
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej im.
gen. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej w roku szkolnym 2022/2023 do klasy pierwszej
1. Dane ucznia:
2. Imię ucznia………………………………………….Drugie imię……………………………………
3. Data urodzenia………………………………………………………………………………………...
4. Miejsce urodzenia……………………………………………………………………………………..
5. PESEL ………………………………………………………………..
6. Adres zameldowania ucznia………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
7. Adres zamieszkania ucznia…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
8. Pełna nazwa i adres szkoły obwodowej (ze względu na zameldowanie ucznia)……………… ….
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

Dane rodziców:
Ojciec

Matka

Nazwisko
Imię
Miejsce zamieszkania (jeśli jest
inne niż dziecka)

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

....................................................................
data i czytelny podpis wnioskującego

Dane osobowe podane w zgłoszeniu zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb związanych z przeprowadzaniem postępowania rekrutacyjnego
prowadzonego na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). Obowiązek podania danych
wynika z art. 155 i art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). Wnioskodawca ma prawo
kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści danych w nim zawartych i ich poprawiania. Stosownie do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922z późn. zm.) administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest dyrektor
szkoły, do której zgłoszenie zostało złożone.

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA
Działając jako rodzic / opiekun prawny niepełnoletniego dziecka ………………………………….………………………………..
wyrażam zgodę na upublicznianie wizerunku oraz imienia i nazwiska dziecka przez Szkołę Podstawową im. gen. Józefa Bema w
Laskówce Chorąskiej zwaną dalej „szkołą” w celach promujących szkołę. Zgoda dotyczy wizerunku utrwalonego w związku z
udziałem dziecka w projektach realizowanych przez szkołę, w tym: konkursach, zabawach, zawodach i uroczystościach szkolnych.
Zgoda dotyczy upubliczniania na stronie www szkoły, profilu szkoły na facebooku, na tablicach promujących osiągnięcia
znajdujących się w budynku szkoły. Zgoda obowiązuje w okresie uczęszczania mojego dziecka do Szkoły Podstawowej im. gen.
Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej.
Poinformowano mnie, że:
1) administratorem danych osobowych dziecka jest Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej.
Kontakt ze szkołą jest możliwy pod nr tel. 14 642 16 30 oraz lub adresem poczty elektronicznej splaskowka1@op.pl;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem do korespondencji wskazanym w pkt 1;
3) dane osobowe są przetwarzane w celach promujących szkołę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016);
4) dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
5) dane osobowe będą przechowywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie;

6) mam prawo żądania od szkoły dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7)
7) mam prawo do przeniesienia danych;
8) mam prawo do uchylenia zgody w dowolnym momencie; uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność
przetwarzania, którego szkoła dokonała przed jej cofnięciem;
9) mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

…………………………………………………….
(podpis oświadczającego)

ZAŁĄCZNIK 1

1. Czy uczeń będzie:

a) uczęszczał do świetlicy szkolnej

TAK

b) korzystał z obiadów przywożonych do szkoły

NIE
TAK

NIE

Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny są zebrane w celu szybkiego
kontaktu w nagłych okolicznościach. Są udostępnione tylko nauczycielom, którzy są
zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.

...……………………………………………
czytelny podpis rodzica /
podmiotu sprawującego pieczę zastępczą nad dzieckiem/

OŚWIADCZENIA

My, rodzice
dziecka....................................................................................ponosimy pełną finansowo - prawną
odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia mienia szkolnego wyrządzone przez syna/córkę.
Sposób naprawy wyrządzonych szkód ustala Dyrektor w porozumieniu z osobami
zainteresowanymi.
……………………………………………
czytelny podpis rodzica / podmiotu sprawującego pieczę
zastępczą nad dzieckiem/

Wyrażam/my zgodę* / nie wyrażamy zgody* na udział syna/ córki w lekcjach religii /etyki*.
niewłaściwe skreśl
……………………………………………
czytelny podpis rodzica /
podmiotu sprawującego pieczę zastępczą nad dzieckiem/

Wyrażam/my zgodę na wyjście mojego dziecka pod opieką wychowawcy / nauczyciela poza
teren szkoły w ramach realizacji programu dydaktyczno – wychowawczego.
Zgodnie z art. 43 ust.1 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym z późniejszymi zmianami – Dziecko w wieku do 7
lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.

……………………………………………
czytelny podpis rodzica / podmiotu sprawującego pieczę
zastępczą nad dzieckiem/

Informacje rodziców/ podmiotu sprawującego pieczę zastępczą nad dzieckiem, o stanie
zdrowia, diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
czytelny podpis rodzica /
podmiotu sprawującego pieczę zastępczą nad dzieckiem/

Zobowiązuję się do przekazywania dyrektorowi szkoły wszelkich zmian w podanych wyżej
informacjach.
……………………………………………………….
czytelny podpis rodzica /
podmiotu sprawującego pieczę zastępczą nad dzieckiem/

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Działając jako opiekun prawny, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
………………………………………...
(imię
i
nazwisko
małoletniego
ucznia)
w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 w postaci jego wizerunku utrwalonego w
związku z udziałem dziecka w projektach realizowanych przez szkołę, w tym: konkursach, zabawach,
zawodach i uroczystościach szkolnych w celu promujących szkołę przez Szkołę Podstawową im. gen. Józefa
Bema w Laskówce Chorąskiej.
…………………………………………………
(data i podpis opiekuna prawnego)

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych (wizerunku)
Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe/ dane osobowe Pana/Pani dziecka/podopiecznego*
(wizerunek) przetwarzane są w następujących warunkach:
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Laskówce
Chorąskiej
2. Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: adres: ul. Centralna 100, 33-200 Dąbrowa Tarnowska,
tel. 14 – 642-16-30,
3. Dane będą przetwarzane w celu promocji szkoły, na podstawie udzielonej, dobrowolnej, możliwej do
wycofania w każdym czasie zgody / na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2ustawy z 4.02.1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim – za wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek
taki będzie wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji
międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w przypadku,
gdy podstawą ich przetwarzania pozostaje wyrażona zgoda.
7. Mają Państwo prawo uzyskania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także
żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych – w każdym przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z
naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
9.

Dane nie będą podlegały profilowaniu.
…………………………………………………
(data i podpis opiekuna prawnego) *

Niepotrzebne skreślić

