
 Data wpływu podania 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sośnicowice, dnia .................................                                                                                                                                                                                                                                      

                  DDyyrreekkttoorr    
                                                                                                                                                                                                                                                                              SSzzkkoołłyy  PPooddssttaawwoowweejj    
                                                                                                                                                                                                                                                                              ww  SSoośśnniiccoowwiiccaacchh    

  
NNAABBÓÓRR  

ZZggłłoosszzeenniiee  kkaannddyyddaattaa  ddoo  kkllaassyy  ppiieerrwwsszzeejj  SSzzkkoołłyy  PPooddssttaawwoowweejj  ww  SSoośśnniiccoowwiiccaacchh    
I DANE O UCZNIA/UCZENNICY:  

1. Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………….…………………… 

22..  DDaattaa  uurrooddzzeenniiaa  ......................................................................................      
44..    PPEESSEELL    
 
5. Adres zameldowania: ........................................................................................................................... ....................... 
6. Nazwa oraz adres przedszkola, które ukończyło dziecko…………………………....................................... 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
7. Szkoła obwodowa, ( jeśli zgłoszenie do szkoły poza obwodem) …………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                              (nazwa, miejscowość, ulica nr domu) 

II DANE OSOBOWE RODZICÓW DZIECKA:  
1. Imię i nazwisko: 

a) Matki ……………………………………………………………………………..……………………….. 
b) Ojca ………………………………………………………………………………………………..………. 

2. Adres zamieszkania: 
a) Matki ……………………………………………………………………………………………………….. 
b) Ojca …………………………………………………………………………………………………………. 

3. Dane kontaktowe: 
a) Telefon do matki ……………………………………………………………………………. 
b) Telefon do ojca ………………………………………………………………………..……. 

                                                       
  ................................................................................................................. 

                                                Podpis Rodziców 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROCESEM NABORU  
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 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/WE2016/679, dalej RODO, informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Waszego dziecka jest Szkoła Podstawowa im. Juliusz Rogera z siedzibą we 

Sośnicowicach, ul. Gliwicka 21, tel. 32 238 75 25, adres email szkoły sp@jroger.pl. 

2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w 

następujący sposób: pisemnie na adres szkoły, pisząc na adres email: inspektor1@odocn.pl, tel. 503 724 226. 

3) Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe Państwa oraz Waszego dziecka w celu: przeprowadzenia procedury naboru dziecka do 

pierwszej klasy szkoły podstawowej na podstawie art. 133 i art. 151 Ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe w związku z art. 6 

ust.1 lit. c RODO.  

4) Dane mogą być udostępniane przez Administratora danych podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa a także operatorzy pocztowi w związku z prowadzoną korespondencją, podmioty zapewniające na 

podstawie zawartych umów hosting poczty elektronicznej oraz obsługę systemu informatycznego szkoły.  

5) Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres trwania edukacji dziecka, a w 

poszczególnych przypadkach do ustania celu przetwarzania danych oraz wycofania zgody. 

6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących 

Pani/Pana osoby oraz dziecka, prawa do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych. 

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku z prowadzoną procedurą przyjęcia dziecka do pierwszej klasy 

szkoły podstawowej. 

 

                      


