Data wpływu ……………………………

Załącznik nr 1
do Procedury Rekrutacji do kl. 1
do Szkoły Podstawowej nr 23 w Sosnowcu

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 23
w Sosnowcu
Zgłoszenie przyjęcia dziecka zamieszkującego w obwodzie
do klasy 1 Szkoły Podstawowej Nr 23 w Sosnowcu
rok szkolny ………………….
I. DANE OSOBOWE KANDYDATA I RODZICÓW
1. Imię/Imiona i Nazwisko dziecka
2. Data urodzenia dziecka
3. PESEL dziecka
w przypadku braku PESEL serię i
numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego
tożsamość
4. Imię/imiona i nazwiska rodziców
dziecka

Matki
Ojca

5. Adres miejsca zamieszkania
rodziców i kandydata1 11

6. Adres poczty
elektronicznej
i numery telefonów
rodziców kandydata o ile
je posiadają
7. Dziecko korzystało w roku
szkolnym 2018/2019
z wychowania
przedszkolnego
8. Dziecko nie korzystało w
roku szkolnym 2018/2019
z wychowania
przedszkolnego - opinia
PPP dotycząca dojrzałości
szkolnej dziecka (należy
załączyć oryginał)

1

Matki

Ojca

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu
/numer mieszkania
Telefon do kontaktu
Adres poczty
elektronicznej
Telefon do kontaktu
Adres poczty
elektronicznej

…………………………………………………………….
(podać nazwę przedszkola/szkoły)

………………………………………………………
(nr opinii i data jej wystawienia)

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z
zamiarem stałego pobytu

II. POUCZENIE
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z przyjęciem do szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego w obwodzie.
III. Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym
stanem faktycznym.
2. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku
i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie
z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016r. 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 z 04.05.2016r., Nr 119 s. 1) informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 23 w Sosnowcu,
ul. Wł. Jagiełły 3, 41-219 Sosnowiec.
2) Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Dyrektora SP 23 jest Pan Paweł
Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail:
p.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl, nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217.
3) Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 23
w Sosnowcu.
4) Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały
zebrane.
5) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie
administratora danych, z których usług SP nr 23 korzysta przy przetwarzaniu w zakresie
przewidzianym przepisami prawa.
6) Dane przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie niezbędnym
do realizacji określonych celów, do jakich zostały zebrane.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów
prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
jednak nie później niż do wypłaty świadczenia. Cofnięcie zgody następuje na piśmie.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

................................................................
Czytelny podpis rodzica kandydata

Sosnowiec, dnia …………………………………………..

