Data wpływu …………………………………….

Załącznik nr 4
do Procedury Rekrutacji do kl. 1
do Szkoły Podstawowej nr 23 w Sosnowcu

OŚWIADCZENIE WOLI RODZICA
O ROZPOCZĘCIU EDUKACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 23 W SOSNOWCU
w roku szkolnym ………………………..

Składam deklarację rozpoczęcia edukacji szkolnej przez moją córkę /mojego syna
………………………………………………………..…………………………………
w Szkole Podstawowej nr 23w Sosnowcu.

…………………………………………………
Czytelny podpis rodzica kandydata

1.DODATKOWE INFORMACJE (proszę wybrać i zaznaczyć X właściwą odpowiedź, odpowiedzi)
Dziecko rodzica samotnie je
wychowującego
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego
Dziecko objęte pieczą zastępczą

Dziecko, na które przyznany jest zasiłek
rodzinny
Dziecko, które korzysta z pomocy MOPS
Dziecko z rodziny wielodzietnej

Dziecko rodzica/opiekuna prawnego,
wobec którego orzeczono znaczny lub
umiarkowany stopień
niepełnosprawności bądź całkowitą
niezdolność do pracy oraz niezdolność
do samodzielnej egzystencji
2.DZIECKO BĘDZIE / NIE BĘDZIE KORZYSTAĆ Z (proszę zaznaczyć X właściwe)
Ze stołówki szkolnej

TAK

NIE

Programu dla Szkół
(produkty mleczne, owoce,
warzywa)
Z opieki świetlicy szkolnej

TAK

NIE

TAK w godz. od…………. do ………

NIE

Stypendium szkolnego

TAK

NIE

3.OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA
a) Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art.233 Kodeksu Karnego oświadczamy, że zawarte przez
nas w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
b) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojej rodziny w celu rekrutacji.
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały
zebrane. Podstawą przetwarzania moich danych jest Procedura Rekrutacji do Szkoły Podstawowej
nr 23 w Sosnowcu, która jest zgodna z 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).

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

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.

Sosnowiec, dnia ……………

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

