Karta zapisu dziecka do kl. …. od dnia ……………..
Szkoły Podstawowej nr 59 im. Jana Matejki w Katowicach
Nazwisko dziecka................................................................Imię.................................................
drugie imię.................................................... PESEL dziecka.....................................................
data urodzenia.............................................miejsce urodzenia.....................................................
adres stałego zameldowania dziecka: ...........................................................................................
......................................................................................................................................................
adres zamieszkania dziecka:.........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
imię i nazwisko ojca.....................................................................................................................
imię i nazwisko matki...................................................................................................................
adres zamieszkania rodziców.......................................................................................................
adres poczty elektronicznej rodziców: ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….........
telefon do matki/ opiekuna prawnego ……….…………………................................................
telefon do ojca/ opiekuna prawnego …………………...............................................................,
szkoła rejonowa dziecka..............................................................................................................
posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności – tak* / nie*
posiadanie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – tak */ nie*
* niepotrzebne skreślić
Nazwa szkoły podstawowej do której dziecko uczęszczało:
...............................................................................................................................................

Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych:
Klauzula: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:
Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i organizacyjnych związanych z procesem
kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit.g RODO w związku z art. 149 ust. 4 i 7, art. 155 ust. 4 i 7 oraz
art. 165 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 60, z pózn. zm.) stosuje się przepisy art. 7b ust. 1c, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2-5 i ust. 7, art. 20j,
art. 20t, art. 20z i art. 20e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z pózn. zm.) oraz
art. 127 ust. 1, ust. 4, ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z pózn. zm.),
które określają treść wniosku o przyjęcie do szkoły i jego załączników oraz kryteria rekrutacyjne, zasady dostosowania
placówki do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a także zasady
przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.
Kategorie odbiorców: Odbiorcą danych może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej, organ prowadzący, organy
administracji publicznej uprawnione do uzyskania takiej informacji na podstawie przepisów prawa.
Okres przechowywania danych: Dane będą przechowywane przez okres wskazany instrukcji kancelaryjnej
Prawa osoby, której dane dotyczą:
Rodzic/opiekun prawny ma prawo do wglądu w dane dziecka, oraz ich sprostowania. Ma także prawo do kontaktu z
Inspektorem ochrony danych po numerem telefonu: 32 254 65 79. A jeżeli rodzic/opiekun uważa, że dane przetwarzane są z
naruszeniem prawa, ma prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie.

W przypadku zmiany danych zobowiązuję się do niezwłocznego uaktualnienia ich w sekretariacie szkoły.
Katowice, dnia ……………………………..
…………………………………………….
Podpis ojca (prawnego opiekuna)

……………………………………………
Podpis matki (prawnego opiekuna)

