Data wpływu ……………………………
Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 12
w Sosnowcu
Zgłoszenie przyjęcia dziecka zamieszkującego w obwodzie
Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego*/ siedmioletniego*
do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Sosnowcu
I - Dane osobowe kandydata i rodziców/prawnego opiekuna*1
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/prawnego opiekuna dziecka

Matki
Ojca

5. Adres miejsca zamieszkania
rodziców/prawnych opiekunów
i kandydata1 21

6. Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów
rodziców/opiekuna prawnego
kandydata o ile je posiadają

7. Dziecko korzystało w roku
szkolnym 2019/2020
z wychowania przedszkolnego
8. Dziecko nie korzystało w roku
szkolnym 2019/2020 z
wychowania przedszkolnego opinia PPP dotycząca
dojrzałości szkolnej dziecka
(należy załączyć oryginał)

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu
/numer
mieszkania
Telefon do
kontaktu
Matki
Adres poczty
elektronicznej
Telefon do
kontaktu
Ojca
Adres poczty
elektronicznej
…………………………………………………………….
(podać nazwę przedszkola/szkoły)
………………………………………………………
(nr opinii i data jej wystawienia)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujemy:
1.
2.

3.

1

Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa nr 12 w Sosnowcu, reprezentowana przez Dyrektora,
która przetwarza Pani/Pana dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb związanych z przyjęciem do szkoły podstawowej dziecka
zamieszkałego w obwodzie/dziecka sześcioletniego, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018
r. poz. 996).
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie
miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

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

4.
5.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu,
Osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą
w Warszawie, (00-193) ul. Stawki 2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (nazwisko, imię, nr PESEL, nr telefonu, adres e-mail) w trybie art. 6 ust. 1 lit.
a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO.

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we 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
zgłoszeniu/wniosku dla potrzeb związanych z przyjęciem do szkoły podstawowej dziecka
zamieszkałego w obwodzie/dziecka sześcioletniego.

……………………………………
Data

……………………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna
prawnego kandydata

