Zgłoszenie dziecka do I klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach
na rok szkolny 2022/2023
1. Dane dziecka:
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL dziecka
Adres zameldowania
Adres miejsca zamieszkania

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:
Imię i nazwisko matki/opiekunki
Adres miejsca zamieszkania
Numer telefonu kontaktowego
Imię i nazwisko ojca/opiekuna
Adres miejsca zamieszkania
Numer telefonu kontaktowego

3. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (art. stan zdrowia, orzeczenie lub
opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana
dieta, zalecenia lekarskie, art.)
tak 

nie 

Oświadczam, że:
a)
b)

wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
niezwłocznie
powiadomię
dyrektora
szkoły
w zgłoszeniu,

...................., dnia ............................

o

zmianie

danych

zawartych

...........................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

4. Przyjęcie zgłoszenia przez dyrektora szkoły

Data: ................................

...........................................................
(podpis dyrektora szkoły)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Artura
Gadzińskiego w Zdzieszowicach z siedzibą, Pl. 1 Maja 1, 47-330 Zdzieszowice (dalej „placówka”).
2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych Pana Artura Krzyżę, kontakt z nim możliwy
jest za pomocą poczty elektronicznej iodo@orange.pl .
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych:
a) Przetwarzanie zbiorów danych osobowych, które wykorzystujemy, odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b), c), e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub
zleconych administratorowi wynikających z przepisów prawa.
b) Przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
rozporządzenia RODO
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz
podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, a także uprawnione podmioty do
ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres w jakim będą one niezbędne do
wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres uczęszczania
dziecka do placówki, 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, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu.
8. Jeżeli przetwarzanie będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art.
9 ust. 2 lit. a) w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty
elektronicznej iodo@orange.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznacie, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o
ochronie danych osobowych:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 lit. a) jest wymogiem ustawowym,
niezbędnym służącym realizacji wskazanych celów, niepodanie wymaganych danych będzie
skutkowało skierowaniem wniosków o uzyskanie tych danych do odpowiednich organów państwa,
w pkt. 3 lit. b) jest wymogiem dobrowolnym.
11. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

