Data przyjęcia zgłoszenia:
Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.12.2021
Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 14.01.2021 r

ZGŁOSZENIE UCZNIA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY
DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHAŁUPKACH
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
1. DANE UCZNIA
Imię/imiona i nazwisko ucznia
Data i miejsce urodzenia
PESEL ucznia
(w przypadku braku numeru PESEL –
seria i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego
tożsamość)
Adres miejsca zamieszkania
Adres miejsca zameldowania
Adres poczty elektronicznej

2. DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA:
Imię i nazwisko matki/prawnego
opiekuna
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów kontaktowych
(o ile je posiada)
Imię i nazwisko ojca/prawnego
opiekuna
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów kontaktowych
(o ile je posiada)

3. ZGŁOSZENIE
1) Zgłaszam

do

I

klasy

Szkoły

Podstawowej

w

Chałupkach

córkę/syna/podopiecznego

……………………………………………………….….........................................................................
........
/imię i nazwisko dziecka/
4. OŚWIADCZENIA
1) Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu,
niezwłoczne powiadomię o nich dyrektora szkoły.
2) Zapoznałem/am się z Klauzulą Informacyjną dla Rodziców i ich dzieci przekazaną zgodnie z art. 13
ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego RODO.

Pouczenie:
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane zgodne są
ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor szkoły może zażądać przedstawienia
dokumentów potwierdzających dane zapisane w formularzu rekrutacyjnym.
………………………………
(miejscowość, data)

.............………………………
(czytelny podpis matki/
prawnego opiekuna)

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

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
………………………………………….
(podpis Dyrektora)

Klauzula Informacyjna - Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 - RODO)
(Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa w Chałupkach, adres e-mail:
zsochalupki@interia.pl (dalej jako „ADO”);
2) ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wacława Knura, z którym można się skontaktować pod
adresem: ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice e-mail: iod@krzyzanowice.pl
3) Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Administratora ustawowych zadań
publicznych, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z
późn. zm.) oraz w innych regulacjach w związku z art. 6 ust. 1 lit c RODO.
4) Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na
podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków
oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w
których są przetwarzane Pani/Pana dane oraz Pani/Pana dziecka/podopiecznego
5) Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z art. 160 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), m.in. do końca okresu, w
którym dziecko/podopieczny korzysta z wychowania w placówce albo uczęszcza do danej publicznej placówki.
6) W tym okresie mają Państwo prawo dostępu do podanych we wniosku danych oraz ich sprostowania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana i dziecka/podopiecznego danych osobowych narusza przepisy o
ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
8) Przetwarzanie Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe.
9) Pani/Pana i Pani/Pana dziecka/podopiecznego dane nie będą przekazywane do krajów trzecich oraz nie będą
poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

