Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej
Dane osobowe dziecka
Nazwisko

Imię

Obywatelstwo

Drugie
imię

Data i miejsce
urodzenia

PESEL:
Adres

Adres
zameldowania

zamieszkania

Dane rodziców/opiekunów prawnych*
Dane

matki/opiekunki prawnej*

ojca/opiekuna prawnego*

Imię / imiona
Nazwisko/ nazwiska
Adres
zameldowania
Adres
zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

Informacje dodatkowe
Odległość od
miejsca do szkoły Do 3 km*
wynosi

Powyżej 3 km
do 4 km*

Deklaruję uczestnictwo dziecka w zajęciach z religii.

Powyżej 4 km do 5
km*

Powyżej 5km
do 10 km*

Tak *

Powyżej
10km*

Nie *

Nazwa i adres szkoły/przedszkola* do której dziecko
uczęszczało
* niepotrzebne skreślić

Deklaracje, zobowiązania rodziców
Zobowiązuję się:
-

Zapewnić córce/synowi* bezpieczeństwo podczas drogi do i ze szkoły oraz bierzemy za to całkowitą odpowiedzialność.

-

Przestrzegania postanowień statutu szkoły.

-

Uczestniczenia w zebraniach rodziców.

-

Przestrzegania realizacji obowiązku szkolnego.

-

Niezwłocznego informowania szkoły na piśmie o zmianach danych osobowych, danych adresowych.

……………………………………………………
( podpis ojca/opiekuna prawnego)

…………………………………………………
( podpis matki/opiekunki prawnej)

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679

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) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dziecka i rodziców przez Szkołę Podstawową w Tyrawie Wołoskiej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania
obowiązków tej placówki w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych w zakresie działalności na rzecz dzieci,
a w szczególności w zakresie tej formy jej działalności, z której korzystam ja lub moje dziecko/dziecko którego jestem reprezentantem
ustawowym.
…………………………………………………
( podpis ojca/opiekuna prawnego)

…………………………………………………
( podpis matki/opiekunki prawnej)

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku medialnego dziecka i rodziców/opiekunów prawnych przez Szkołę Podstawową
w Tyrawie Wołoskiej do promowania działań związanych z realizacją celów statutowych, dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.)

…………………………………………………
( podpis ojca/opiekuna prawnego)

…………………………………………………
( podpis matki/opiekunki prawnej)

Oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszym kwestionariuszu ucznia są zgodne z prawdą i jestem
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, co potwierdzam własnoręcznym
podpisem.
…………………………………………………………………………
Czytelny podpis matki/ opiekunki prawnej
............................
data

………………………………………………………………………
Czytelny podpis ojca / opiekuna prawnego

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 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) informuję Pana/Panią, że:
1. Administratorem danych osobowych (ADO), czyli podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Szkołę Podstawową w Tyrawie Wołoskiej,
38-535 Tyrawa Wołoska 138.
2. Dane osobowe zawarte w kwestionariuszu i załącznikach przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i przyjęcia
do szkoły podstawowej na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.) - zgodnie z art.
23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), który zezwala na
przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu
prawa. Art. 27 ust. 2 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy stanowi jednocześnie podstawę przetwarzania danych o stanie zdrowia, jeżeli zezwala
na to przepis szczególny innej ustawy. Podstawą zbierania i przetwarzania przedmiotowych danych osobowych jest art. 150 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo oświatowe, zgodnie z którym, kwestionariusz/wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej zawiera: 1) imiona, nazwisko, datę i miejsce
urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numeru paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 2) imiona, nazwiska i adres zamieszkania rodziców kandydata; 3) adres poczty
elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata.
3. Dane osobowe przetwarzane są także w systemie informatycznym przez uprawniony podmiot obsługi informatycznej na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych (e-dziennik –Uonet+).
4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych oraz wynikających z przepisów prawa oświatowego,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów
prawa):
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
7. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
data i czytelne podpisy rodziców / opiekunów

