……………………………..…………….., dnia ………………….…

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Smrokowie

ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ
Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie
NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Dane kandydata

1.Imię:
2.Nazwisko:
3.Data urodzenia:
4.PESEL:
5.Seria i numer paszportu/ inny dokument

dd

m

r

potwierdzający tożsamość:
(jeżeli brak numeru PESEL)

ul.
6. Adres zamieszkania:

-

Dane matki kandydata
1.Imię:
2.Nazwisko:
3.Adres zamieszkania:

ul.
-

4.Adres poczty elektronicznej:
5.Numer telefonu:
Dane ojca kandydata
1.Imię:
2.Nazwisko:
3.Adres zamieszkania:

ul.
-

4.Adres poczty elektronicznej:
5.Numer telefonu:

Oświadczenie
Oświadczam, że obydwoje rodzice/jedno z rodziców i dziecko zamieszkują w obwodzie Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół
im. Jana Pawła II w Smrokowie.
______________________
Miejscowość, data

______________________________________
czytelny podpis rodzica / opiekuna

Oświadczenie wnioskodawcy:
1.

Oświadczam,
że
wszystkie
dane
zawarte
we
wniosku
oraz
w
załącznikach
są
zgodne
z aktualnym stanem faktycznym i prawnym oraz że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

______________________
Miejscowość, data

______________________________________
czytelne podpisy rodziców / opiekunów

Do wniosku dołączam ksero aktu urodzenia.
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Klauzula informacyjna - rekrutacja
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie jest
Dyrektor Zespołu Szkół, Smroków 44a, 32-090 Słomniki kontakt mailowy pod adresem:
smrokow@interia.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą
poczty elektronicznej (adres mailowy rodo@dmgl.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu: rekrutacja uczniów do szkoły
podstawowej i wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających
z przepisów prawa oświatowego, art. 14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz
podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, a także uprawnione podmioty
takie jak MEN, Kuratorium, Urząd Gminy, Centrum Obsługi Edukacji, SIO, towarzystwo
ubezpieczeniowe, podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, pracownicy
administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni Szkoły Podstawowej.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. 3 będą przechowywane przez okres
w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
w tym przez okres uczęszczania do szkoły a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani
dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie
oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej smrokow@interia.pl
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji
wskazanych celów.
11. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
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