
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY  PODSTAWOWEJ                       

im. CZESŁAWA HIŃCA W ROGOZINIE 

 

w roku szkolnym 20…/20… 

 

INFORMACJE O DZIECKU 

IMIĘ I NAZWISKO:  

ADRES ZAMIESZKANIA: 
 

PESEL:  

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 MATKA/OPIEKUN PRAWNY OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY 

IMIĘ:   

ADRES 
ZAMIESZKANIA: 

  

TELEFON 
KONTAKTOWY: 

  

E-MAIL: 
  

 

Inne informacje o 
dziecku 
 

 

Dziecko posiada orzeczenie/opinię 
poradni psychologiczno- 
pedagogicznej. 

TAK NIE 

Informacje ważne wg rodziców /opiekunów prawnych np. przewlekła choroba, 
itp……………………………………………………………………………………….……..)  

 

                                                                                                                                 

 

UWAGA: DYREKTOR W CELU WERYFIKACJI PODANYCH DANYCH MOŻE ZAŻĄDAĆ DOSTARCZENIA 

DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH STAN FAKTYCZNY PODANY WE WNIOSKU. 

 
                              

 

 

 

       ……………………………………………                                    …………………………………………… 

        data, podpis matki / opiekuna prawnego   data, podpis ojca/ opiekuna prawnego 

  

 

     



 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa 
dziecka jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rogozinie   
 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do Inspektora Ochrony 
Danych: ewa.ambroziewicz@vp.pl 

3. Cel przetwarzania danych osobowych: rekrutacja dzieci do szkoły w roku szkolnym 
2020/2021. 

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane 
na    podstawie: 

 przesłanki art. 6 ust 1 lit. „c”  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) - wykonanie ciążących na 
Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa tj. w 
szczególności  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;  

 przesłanki art.9 ust. 2 lit. „ g” RODO) -przetwarzanie jest niezbędne ze 
względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa 
Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do 
wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują 
odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów 
osoby, której dane dotyczą. 

5.  Pani/Pana dane oraz dane dziecka mogą być przekazywane następujących 
odbiorcom i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
Administratora tj.: 

 podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa, 

 dostawcy usług IT oraz oprogramowania użytkowego, 

 firmy kurierskie i pozostali dostawcy usług pocztowych. 
6.  Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez 

czas  rekrutacji a po jej zakończeniu: 

   w przypadku dzieci które zostały przyjęte do szkoły przez okres uczęszczania    
do   szkoły; 

  w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do szkoły przez okres roku od  
zakończenia procesu rekrutacji. 

7. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka nie będą 
przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8.  Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka nie będą podlegały 
zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych i profilowaniu. 

9.  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

10.  Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest      
Prezes    Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 
(kod pocztowy: 00-193 Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie 
naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą. 

11.  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.  
 
               …………………………………………… 

                  podpis   

https://poczta.home.pl/appsuite/

