……………………………………………..
(data złożenia i pieczęć szkoły)
…………………………………………………….
(imiona i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych)

Zakliczyn, …………………. r.

…………………………………………………….
(telefony kontaktowe)

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAKLICZYNIE
Zgłaszam córkę / syna…………………………………………………………………………...
(imiona i nazwisko dziecka)
PESEL (dziecka) ……………………………, zamieszkałą(ego)…...………...……………….,
zameldowaną(ego) …………………………………… do Szkoły Podstawowej im. Prymasa
Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zakliczynie do klasy I w r. sz. 2019/2020.
Droga dziecka do Szkoły (odległość)

do 3 km

do 4 km

powyżej 4 km

Dodatkowe informacje:
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
…..………..…………….
.……………………………
(podpisy rodziców / opiekunów prawnych)
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
Administratorem danych osobowych uczniów, rodziców, opiekunów prawnych jest Dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych w Zakliczynie.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Podgórska 123
32-406 Zakliczyn lub drogą e-mailową pod adresem: spzakliczyn@siepraw.pl.
Dane osobowe uczniów, rodziców, opiekunów prawnych i osób upoważnionych do odbioru dzieci przetwarza
się w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane osobowe przetwarza się do momentu realizacji celu, dla którego są one przetwarzane. Dane osobowe
przekazywane są:
- podmiotom wewnętrznym związanych z prowadzeniem szkoły w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami
o ochronie danych osobowych (nauczyciele, pedagog, psycholog, pielęgniarka etc.) (art. 6 RODO),
- podmiotom zewnętrznym wspierającym prowadzenie szkoły w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o
ochronie danych osobowych )(art. 6 RODO),
- innym podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa (kuratorium
oświaty, urząd gminy etc.) (art. 6 RODO).
Rodzice/opiekunowie prawni uczniów posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Rodzice/opiekunowie prawni uczniów mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@siepraw.pl

