Zgłoszenie dziecka do klasy I
w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku na rok szkolny
2020/2021
Podstawa prawna:
Art. 151, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. 2019 poz. 1148 ze zm. )
1. DANE OSOBOWEDZIECKA

1. Imię /Imiona
2

Nazwisko

3. Datai miejsce urodzenia
PESEL kandydata

4.

(w przypadku braku PESEL seria i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość)

2. DANE RODZICÓW KANDYDATA /OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Matki

4. Imiona i nazwiska rodziców kandydata
Ojca
Telefon do kontaktu

6.

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów
rodziców kandydata - o ile je posiadają

Matki

Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu

Ojca

Adres poczty elektronicznej

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 osobowych- - dalej „RODO” informuję iż:
Tożsamość Administratora
Dana kontaktowe Administratora
Dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych

Cele przetwarzania
i podstawa prawna

Odbiorcy danych
Okres przechowywania danych
Prawa podmiotów danych

Prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego

1Prawo

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im Komisji Edukacji Narodowej
reprezentowanym przez dyrektora szkoły, adres ul. Szkolna13, 39-230 Brzostek
Z Administratorem – dyrektorem szkoły można się skontaktować:
nr tel. 14 6830313 lub drogą elektroniczną: spbrzostek@interia.eu
 Tel.: 14 68 30 376
 E-mail: iodcuw@brzostek.pl
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Celem przetwarzania danych jest:rekrutacja dzieci do szkoły.
Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 tj. dla wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w zakresie zadań określonych w:
- ustawie z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
- ustawie z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie osoby uprawnione do uzyskania danych na
podstawie przepisów prawa.
Dane przechowywane będą przez okres edukacji dziecka w placówce z zachowaniem przepisów
art. 160 ustawy Prawo oświatowe.
Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych
kandydata, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje prawo do
żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
W ramach procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f)
RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.
Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie
danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych
osobowych narusza przepisy RODO 1.

wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy przebiegu procesu re krutacji do przedszkola dla
którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.

Informacja o dowolności lub
obowiązku podania danych
Przekazanie danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej
Zautomatyzowane podejmowanie
decyzji

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Obowiązek podania danych osobowych wynika z realizacji ustawy Prawo oświatowe i jest
konieczne do rozpatrzenia zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.

Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane przetwarza zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Brzostek, dn. ………………………...…

……………..………………………..……..
(czytelny podpis rodzica kandydata/opiekuna prawnego*)

Oświadczenia wnioskodawcy:
Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Oświadczam, że podane dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym2.

………….., dn. ………

……………..………………………..……..
(czytelny podpis rodzica kandydata/opiekuna prawnego*)

*niepotrzebne skreślić

z art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U.2019.1950 ze zm.) – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
2Zgodnie

