Załącznik 1
ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. KAROLA WOJTYŁY W SŁAWKOWICACH
PROWADZONEJ PRZEZ GMINĘ BISKUPICE
dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły
na rok szkolny 2019/2020

Proszę wypełnid czytelnie drukowanymi literami
DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL*
*W przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamośd

Imię
Nazwisko

Data urodzenia

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Rodzic/opiekun prawny (niepotrzebne skreślid)
Imię

Nazwisko

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Telefon kontaktowy
Adres e-mail (jeśli
posiada)
DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Rodzic/opiekun prawny (niepotrzebne skreślid)
Imię

Nazwisko

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Telefon kontaktowy
Adres e-mail (jeśli posiada)

Do zgłoszenia należy dołączyd:
1. Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych i dziecka
- załącznik nr 3
OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY - potwierdzenie prawdziwości złożonych danych
1. Oświadczam/y, że dane podane we wniosku są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik do
2. wniosku.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią art.. 233 § 1 Kodeksu karnego i własnoręcznym
podpisem potwierdzam prawdziwośd danych zawartych we wniosku.

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………….
podpis matki/opiekunki prawnej
podpis ojca/opiekuna prawnego
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie 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 (Dz. Urz. UE L
2016, Nr 119), w związku z udostępnieniem danych osobowych Pani/Pana i dziecka we wniosku, a
także w załącznikach do wniosku, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Szkoła Podstawowa im.
ks. Karola Wojtyły w Sławkowicach, Sławkowice 162, 32-020 Wieliczka, tel.: 12 451 32 28, e-mail:
spslawkowice@onet.pl
Kontakt z inspektorem ochrony danych: listowny na poniższy adres Administratora: e-mailowy:
iod@pq.net.pl
3. Celem przetwarzania wskazanych danych osobowych jest przeprowadzenie rekrutacji do placówki.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia,
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w
związku z art. 133 i 151 Ustawy prawo oświatowe (j.t. Dz. U. 2018 poz. 996).
5. Odbiorcą danych osobowych będą członkowie komisji rekrutacyjnej na podstawie upoważnienia
i oświadczenia o poufności oraz organ prowadzący placówkę: Gmina Biskupice.
6. Zebrane dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres przebywania w Placówce,
a następnie przez okres 5 lat w celach archiwalnych. Dane osób nieprzyjętych przechowywane będą
przez rok, chyba, że na rozstrzygniecie Dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego
i postępowanie nie zostanie zakooczone prawomocnym wyrokiem - następnie przez okres 5 lat dla
celów archiwalnych.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, lub
ograniczenia przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ww. Rozporządzenia.
9.

Podanie przez Paostwa danych jest obowiązkiem ustawowym.

10. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

Załącznik 3
OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA RODZICÓW DZIECKA I DZIECKA1
Miejsce zamieszkania matki/opiekunki prawnej dziecka

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

Miejsce zamieszkania ojca/opiekuna prawnego dziecka

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Miejsce zamieszkania dziecka

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

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 151
ust.3 ustawy a dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.
zm.).

……………………………………………………………………….
Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej

1

………………………………………………………………………
Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego

Zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.
996 z późn. zm.) do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata
i kandydata (dziecka). Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeo.

