
 

 ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I 
POZA OBWODEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 10 im. J. Brzechwy w Rumi 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 
 

1. Dane osobowe kandydata i rodziców /wszystkie dane prosimy wypełnić drukowanymi 
literami / 
 

 
DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA 

 

imię/imiona 
 

 

nazwisko 
 

 

data urodzenia i 
miejsce urodzenia 
 

 

PESEL            
w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość 

 
DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW 

 

 MATKA OJCIEC 

imię 
 

  

nazwisko 
 

  

telefon kontaktowy 
 

  

adres e-mail 
 

  

 
OŚWIADCZENIE O MIEJSCU  ZAMIESZKANIA RODZICÓW KANDYDATA I KANDYDATA¹ 

 

 DZIECKO³ MATKA³ OJCIEC³ 

miejscowość 
 

   

kod pocztowy 
 

   

ulica 
 

   

nr domu/mieszkania 
 

   

 
 
Zgodnie z art.133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe - do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, 
przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie. 

Zgodnie z art.151 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe – zgłoszenie zawiera dane podane w punkcie 1-3 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 10 im. J. Brzechwy                    

w Rumi, ul. Górnicza 19  reprezentowana przez Panią Beatę Kędzierską, dyrektora 

szkoły. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Krzysztof Filc (adres kontaktowy - krygdy@vp.pl). 

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie           

procesu rekrutacji, zaś podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa Prawo oświatowe 

z 14 grudnia 2016 r. ze zm., Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 

2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania                                  

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ze zm. oraz, w przypadku                 

dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa, zgoda wydana 

przez rodzica/opiekuna prawnego. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu              

prawa jest obowiązkowe. 

4. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy                         

przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług 

dla administratora. 

5. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych 

w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

6. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób                                         

zautomatyzowany. 

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane w celu realizacji zadań 

szkoły, przez okres trwania rekrutacji i realizacji obowiązku szkolnego. 

8. Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach 

ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania                              

oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu 

przetwarzania. Przysługuje także Państwu prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu  Waszych danych. Nie przewiduje się profilowania. 

9. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo ponadto prawo 

do usunięcia oraz przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym               

momencie. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania stosownego żądania 

na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody 

będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora. 

10. Administrator informuje rodzica/ opiekuna prawnego o przetwarzaniu danych osobowych 

osobiście, poprzez umieszczenie klauzuli na stronie internetowej szkoły. 

11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji - 

moje jako opiekuna prawnego oraz dziecka, którego jestem opiekunem prawnym                                      

jako kandydata do danej klasy w trakcie procesu rekrutacyjnego oraz trwania obowiązku 

szkolnego. 

 

 

                                                                                              ….................................................. 

                                                                                                                                             (data, podpis opiekuna prawnego) 


