
Zgłoszenie kandydata 

do klasy ……….………………. 

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach 

od dnia …………………. w roku szkolnym ……………………….. 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko kandydata  

2. 
Data i miejsce urodzenia 

kandydata 
 

3. Numer PESEL kandydata  

4. 
Imiona i nazwiska rodziców 

kandydata 

Matka: 

Ojciec: 

5. 
Numery telefonu rodziców 

kandydata 

Matka: 

Ojciec: 

6. 
Adres poczty elektronicznej 
rodziców kandydata (jeśli 

posiadają) 

Matka: 

Ojciec: 

Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata oraz rodziców kandydata. 

Oświadczam, że przedstawione przeze mnie w niniejszym zgłoszeniu informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

Zbrosławice, dnia …………………………    ……………………………………………… 

          (podpisy rodziców) 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.201r. 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, s.1) – dalej RODO – informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych dziecka jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach, ul. 

Wolności 67, e-mail:zbroslawice_szk@poczta.onet.pl; tel. 322337043. 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail:inspektor@odocn.pl lub pod 

numerem telefonu 602762036. 

3. Pani/Pana dane osobowe, oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane w związku z realizacją procedury zgłoszenia dziecka do 

pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej na podstawie art. 133 ust. 1, art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 201r. Prawo Oświatowe oraz 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych dziecka będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

wniesienia sprzeciwu. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna 

Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Podanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku ustawowego. 

9. Pana/pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 



 


