
 

 

Karta zapisu dziecka  

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Niepołomicach  

w roku szkolnym 2020/2021 
 

Zgłaszam dziecko do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Niepołomicach 
 

1. Dane dziecka: 

 

Imiona  

Nazwisko  

Data urodzenia  

Data urodzenia  

PESEL dziecka lub numer 

innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

 

Adres zamieszkania 

kod pocztowy poczta miejscowość 

 

 

  

ulica nr domu nr lokalu 

 

 

  

 

2. Dane dotyczące rodziców /opiekunów prawnych dziecka/ 

 

 matka/opiekun prawny ojciec/opiekun Prawny 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania   

Numery telefonów    

Adres email   

 

 

3. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawych: 

Oświadczam, że:  

a) jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,  

b) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu,  

c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku na 

potrzeby związane z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  

 

 

 

……….................., dnia ............................               ................................................................ 
Czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych  



 

 

5. Przetwarzanie danych osobowych (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 załączniku do wniosku informujemy, iż: 

 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Niepołomicach tel: 12-281-10-51, e-mail: zsp.niep@gmail.com. 

b) Kontakt z Inspektorem ochrony danych: listowny na powyższy adres Administratora; 

e-mailowy: iod@pq.net.pl., 

c) Celem przetwarzania wskazanych danych osobowych jest przeprowadzenie rekrutacji do 

placówki. 

d)  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 tym w szczególności w związku 

z art. 133 i 151 Ustawy prawo oświatowe (j.t. Dz. U. 2018 poz. 996). 

e) Odbiorcą danych osobowych będą członkowie komisji rekrutacyjnej na podstawie 

upoważnienia i oświadczenia o poufności oraz organ prowadzący placówkę: Gmina 

Niepołomice. 

f) Zebrane dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres przebywania w placówce a dane 

osób nieprzyjętych przez 1 rok, chyba, że na rozstrzygniecie Dyrektora została wniesiona 

skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostanie zakończone prawomocnym 

wyrokiem. Po tych okresach przez 5 lat w celach archiwalnych. 

g) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

UWAGA: Prawo do usunięcia – bycia zapomnianym, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania nie może być zrealizowane w przypadku kiedy dane przetwarzane są w oparciu 

o przepisy prawa stosowanego w postępowaniu. 

h) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia. 

i) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. 

j) Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 

 

mailto:iod@pq.net.pl

