Załącznik do Uchwały nr XXXII/235/2017
Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 14 lutego 2017r.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JULIANA TUWIMA W IZABELOWIE
NA ROK SZKOLNY 20…./20….

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię
Nazwisko
PESEL
data urodzenia

drugie imię

miejsce urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Ulica
kod pocztowy

nr domu
miejscowość

Gmina

powiat

nr mieszkania

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA
DANE OSOBOWE MATKI
Imię
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica
kod pocztowy
Gmina
telefon komórkowy
DANE OSOBOWE OJCA
Imię
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica
kod pocztowy
Gmina
telefon komórkowy

1.
2.
3.
4.

nazwisko
nr domu
miejscowość
Powiat
adres e-mail

nr mieszkania

nazwisko
nr domu
miejscowość
Powiat
adres e-mail

nr mieszkania

KRYTERIA PRZYJĘĆ
(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”)
Dziecko realizowało obowiązek przygotowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im.
Juliana Tuwima w Izabelowie
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w
Izabelowie
Miejsce pracy rodziców znajduje się pobliżu szkoły w Izabelowie
W obwodzie Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Izabelowie mieszkają krewni
dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców zapewnieniu mu należytej opieki.
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Pouczenie:
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Szkoła podstawowa im. Juliana Tuwima
w Izabelowie, reprezentowana przez Krzysztofa Głuszczaka - Dyrektora Szkoły, Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Becalik:
iod.anna.becalik@gmail.com
Ponadto, informujemy, że:
1. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji oraz w zakresie działalności dydaktycznowychowawczo-opiekuńczej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Izabelowie.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w związku z art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 z póź. zm.)
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji i uczęszczania Państwa dziecka do Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima
w Izabelowie.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa,
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych ich uzupełniania sprostowania w razie stwierdzenia, że dane
są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
6. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje
Panu/Pani prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
7. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UIrzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

………………………………… ………………………………..

…………………………………

data

podpis matki/opiekunki prawnej

podpis ojca/ opiekuna prawnego

………………………………..

…………………………………

podpis matki/opiekunki prawnej

podpis ojca/ opiekuna prawnego

…………………………………
data
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