……………………………………………..
(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. 2022/2023.
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:
1) Administratorem danych osobowych dzieci, 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.
2) Został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan/dziecko prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail
skarbnik.audyt@onet.pl
3) Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w celu
realizacji Ustawy – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148).
4) Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym
administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
5) Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Posiada Pani/Pan/dziecko prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7) Ma Pani/Pan/dziecko prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan/dziecko, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana/dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Podanie przez Panią/Pana/dziecka danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa.
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.
10) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów a po tym czasie przez okres wymagany
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

