Karta zgłoszenia dziecka do klasy ………
publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu
na rok szkolny 2021/2022

DANE DZIECKA
Dane osobowe dziecka
Imię

Drugie imię

Nazwisko

PESEL
Data urodzenia

Adres zamieszkania dziecka
Ulica
Kod

nr domu

nr lokalu

Miejscowość

Województwo

Powiat

Dane rodziców/prawnych opiekunów/ dziecka:
Imię i nazwisko matki
Adres poczty elektronicznej
Numery telefonów kontaktowych

Imię i nazwisko ojca
Adres poczty elektronicznej
Numery telefonów kontaktowych

Gmina

INFORMACJE DODATKOWE
Szkołą rejonową dla dziecka jest ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(nr i adres szkoły podstawowej )

Odległość do szkoły
(podać przybliżoną odległość)
…………………..km

Ważne informacje o dziecku (stałe choroby, wady rozwojowe, alergie itp. ) …………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

DEKLARACJA WYBORU ZAJĘĆ RELIGII / ETYKI
Deklaruję udział mojego dziecka w zajęciach:
religii
•

•

•

etyki

Oświadczamy, iż dane w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym. Jesteśmy świadomi
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zobowiązujemy się do
informowania dyrektora szkoły o każdorazowej zmianie powyższych danych.
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu, reprezentowana przez dyrektora szkoły, z siedzibą w Rąbieniu
ul. Słowiańska 5, a przetwarzane one będą w celu rekrutacji do placówki oraz w przypadku przyjęcia
do realizacji zadań oświatowych w związku z prawnym obowiązkiem ciążącym na administratorze
wynikających z przepisów ustawy Prawo Oświatowe. Dane w postaci wizerunku oraz o stanie
zdrowia przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, która może zostać wycofana w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem Kontakt do
inspektora ochrony danych biuro@msvs.com.pl . Dane mogą być udostępniane organowi
prowadzącemu oraz podmiotom, którym placówka powierza realizację zdań. Posiadają Państwo
prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO. Podanie danych jest
obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udziału w
rekrutacji. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o Archiwach
Państwowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane po za Europejski Obszar Gospodarczy
oraz nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.
Wyrażam / Nie wyrażam* zgodę na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości szkolnych na
stronie internetowej promującej placówkę.

Do karty zgłoszenia dziecka należy załączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka i jego rodziców.

……………………………….
data

……………………
podpis ojca (prawnego opiekuna)

..….………………
podpis matki (prawnego opiekuna)

