Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kiełczewicach Górnych
……………………………………………
Imię i Nazwisko wnioskodawców – rodziców kandydata

……………………………………………
Adres do korespondencji

……………………………………………
Zgłoszenie do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kiełczewicach Górnych1
Dane osobowe kandydata i rodziców2

1.

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2.

Data i miejsce urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata

4.

Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
Matki
Ojca

5.

Kod pocztowy

Adres miejsca zamieszkania
rodziców i kandydata 3

Miejscowość
Ulica

6.

Numer domu /numer
mieszkania
Kod pocztowy

Miejsce zameldowania kandydata

Miejscowość
Ulica

6.

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

Numer domu /numer
mieszkania
Telefon do kontaktu
Matki
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu
Ojca
Adres poczty elektronicznej

Oświadczenie wnioskodawcy
Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań4
………………………………
data

………………………………………………………..
czytelny podpis obydwojga rodziców(prawnych opiekunów) kandydata

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczniów uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w
Kiełczewicach Górnych oraz ich rodziców/opiekunów prawnych
1. Administratorem Waszych danych osobowych oraz danych Waszych Dzieci jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła
Białego w Kiełczewicach Górnych reprezentowana przez Dyrektora, Kiełczewice Górne 41, 23-107 Strzyżewice.

1

Zgodnie z art. 20 e ust. 1 ustawy o systemie oświaty, do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia.

2

Zgodnie z art. 20 u ustawy o systemie oświaty, zgłoszenie zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe,
ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.
3

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

4

Zgodnie z art. 233.§1 Kodeksu karnego – 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 do lat 3.

1

2. Administrator wyznaczył specjalną osobę – Inspektora Ochrony Danych. Możecie się z nim skontaktować pod adresem:
sp.kielczewice@strzyzewice.lubelskie.pl, lub iod@pcat.pl bądź listownie na adres: Kiełczewice Górne 41, 23-107
Strzyżewice.
3. Będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe oraz dane osobowe Waszych Dzieci w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacji do Szkoły (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).
4. Ponieważ przetwarzamy Wasze dane osobowe i dane Waszych Dzieci, macie prawo do: dostępu do Waszych danych
oraz otrzymania ich kopii, sprostowania tych danych, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia
danych np.: kiedy cofniecie Waszą zgodę na ich przetwarzanie lub kiedy Wasze dane nie będą już potrzebne do celu, dla
którego zostały zebrane, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy macie do tego prawo.
5. Jeśli uznacie, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Aby poznać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, zachęcamy do zapoznania się z pełną klauzulą informacyjną,
zamieszczoną na stronie internetowej www.spkielczewice.strzyzewice.lubelskie.pl oraz w siedzibie Szkoły.

2

