Górsk, dn. ……………………………………………

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku
WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO SZKOŁY
Proszę o przyjęcie syna/córki……………………………………………………………………………………………………………..
do klasy …….. w roku szkolnym 20…../20..…. do Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Górsku, ul. Szkolna 2, 87-134 Zławieś Wielka.

I. Dane kandydata:
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PESEL
Miejsce
urodzenia
Adres
zamieszkania
Adres
zameldowania

Dane rodziców
Matka
Nazwisko
Imię
Adres
Nr telefonu
E-mail

r

Ojciec
Nazwisko
Imię
Adres
Nr telefonu
E-mail
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z 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/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku
(adres:
87-134 Zławieś Wielka, Górsk, ul. Szkolna 2, tel. 56 678 13 07).
2. W Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku został powołany Inspektor
Ochrony Danych (dane kontaktowe: tel. 56 678 13 07; adres e-mail: iod@zsgorsk.pl).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do szkoły. Zgodnie z art. 160
ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1290,
1669 i 2245) dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w
którym uczeń uczęszcza do danej szkoły publicznej. Z kolei dane osobowe kandydatów
nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w
publicznej szkole przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona
skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym
wyrokiem.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Szkoła będzie przetwarzała Pani/Pana dane
osobowe niezgodnie z prawem,

8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
.............................................................
podpis rodzica

Wyrażam zgodę na publikację na stronach internetowych Szkoły danych mojego dziecka (imię,
nazwisko, klasa) biorącego udział w konkursach i zawodach sportowych przeprowadzanych
na terenie Szkoły Podstawowej w Górsku i ich dalszych etapach.
TAK*

NIE*

Wyrażam zgodę na publikację prac konkursowych, które zostały wyróżnione lub nagrodzone
w tych konkursach.
TAK*

NIE*

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku dziecka na zdjęciach z imprez organizowanych w
Szkole Podstawowej w Górsku.
TAK*

NIE*
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*Niepotrzebne skreślić

