
ZGŁOSZENIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY DO KLASY I 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OBICACH NA ROK 2021/2022 

 

Dane osobowe dziecka i rodziców 

1. Imię i nazwisko dziecka  

2. Data i miejsce urodzenia  

3. PESEL dziecka            

 

4 Imię i nazwisko MATKI OJCA 

 

 

 

5. Adres zamieszkania 

(wymagany meldunek stały 

lub czasowy) 

  

Kod pocztowy   

Miejscowość   

Ulica   

Numer domu/numer 

mieszkania 

  

6. Numer telefonu   

7. E-mail   

8.  Pracuje/ nie pracuje (jeżeli 

pracuje- zaświadczenie z 

zakładu pracy) 

  

9.  Czy dziecko posiada 

orzeczenie o 

niepełnosprawności?   

TAK NIE  JAKIE? 

 

 

 Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów 

określonych przez szkołę :  

1) …………………………………..  

2) …………………………………..  

3) …………………………………..  

4) …………………………………..  

5) …………………………………..  

 

Dodatkowe informacje rodzica : ……………………………………………………………... 

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

 

 

 

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

(miejscowość, data)                                     czytelny podpis matki/opiekuna prawnego)                                 (czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego) 
 

 

 

 

 

 



 
 Obice, dnia …………………………..  

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

PODANYCH WE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I 
 
 
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka 
dla potrzeb rekrutacji do przedszkola prowadzonego przez Szkołę Podstawową w Obicach z siedzibą w 
Obicach, ul. Szkolna 18, 26-020 Morawica  
 
 

………………………………………………………..………………  
podpisy rodziców/ opiekunów prawnych  

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję:  
 
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Obicach z siedzibą w Obicach, ul. 
Szkolna 18, 26-020 Morawica.  

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Lidia Jabłońska. Z inspektorem można skontaktować 
się poprzez adres poczty elektronicznej: lidia.jablonska@delta-iso.pl .  

3. Dane osobowe przetwarzane będą  

a) w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ;  

b) w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku placówki - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r  

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług na podstawie zawartych 
umów powierzenia przetwarzania danych  

5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa  

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się 
na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować 
niemożliwością uczestnictwa w realizacji usługi  

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  
 

 

 


