KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

do klasy I Szkoły Podstawowej w Liczu
na rok szkolny 2019/2020 (obwód szkoły)
DANE OBOWIĄZKOWE KANDYDATA I RODZICÓW

DANE DZIECKA (wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI)
Nazwisko
Imię pierwsze
Imię drugie
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
PESEL
DANE MATKI/opiekuna prawnego
Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania
Numer telefonu
DANE OJCA/opiekuna prawnego
Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania
Numer telefonu

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY:






Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
Zobowiązuję się do informowania o każdorazowej zmianie powyższych danych.
Oświadczam, że jestem ustawowym opiekunem małoletniego/małoletniej.
Wyrażam zgodę na publikowanie danych osobowych (imię, nazwisko, klasa, rok urodzenia) i wizerunku mojego dziecka
w publikacjach szkolnych (strona internetowa szkoły, gazetki) oraz w prasie, radiu, telewizji w związku z osiąganymi sukcesami
szkolnymi i działalnością szkoły.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2018 r., poz. 1669).

INFORMACJA:
Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2018 r., poz. 1669) przyjmuję do wiadomości,
że:
administratorem
danych
osobowych
uczniów
i
ich
rodziców
jest
Szkoła
Podstawowa
w
Liczu,
- dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku nauczania na podstawie ustawy 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) oraz aktami wykonawczymi dotyczącymi realizacji obowiązku szkolnego, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO,
- dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
- przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
- dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) oraz aktami
wykonawczymi dotyczącymi realizacji obowiązku szkolnego.

POUCZENIE:



Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z przyjmowaniem
szkoły, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2245).
Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest szkoła podstawowa reprezentowana przez dyrektora szkoły
podstawowej do której zgłoszenie zostało złożone.

..........................................................
miejscowość, data

...............................................................................
czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów)

