Załącznik 1

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Konstytucji 3 Maja
w Golubiu-Dobrzyniu

ZGŁOSZENIE

Zgłaszam moje dziecko …………………………………………………………………………………
imiona i nazwisko dziecka
ur. ……………………………….. (data urodzenia) ……………………………..(miejsce urodzenia)
PESEL:
a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość……………………………………………………………………………...
zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu
do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023.
1. Adres zamieszkania dziecka………………………………………………………………………
2. Czy dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne? TAK/NIE.
Nazwa i adres placówki………………………………………………………………………………..

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
MATKA/OPIEKUN*

OJCIEC/OPIEKUN*

1. Imię i nazwisko

1. Imię i nazwisko

2. Adres zamieszkania

2. Adres zamieszkania

3. Telefon kontaktowy (o ile posiada)

3. Telefon kontaktowy (o ile posiada)

4. E-mail (o ile posiada)

4. E-mail (o ile posiada)
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Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO*
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja,
zsiedzibą przy ul. Zamkowej 19, 87-400 Golub-Dobrzyń, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
2. W sprawach dotyczących danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować:
- bezpośrednio z Administratorem tel. 56 683 25 56, e-mail – sp1golub@golub-dobrzyn.pl,
- z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) e-mail - iod.sp1@golub-dobrzyn.pl.
Do IOD należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym dotyczące
realizacji praw w zakresie danych osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia dziecka do szkoły obwodowej:
a) na podstawie przepisów prawa w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających z przepisów ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
b) ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g RODO).
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe zgromadzone w procesie przyjmowania dziecka do szkoły obwodowej będą
przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym dotyczących archiwizacji.
7. Ma Pani/Pan prawo:
− dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania (poprawiania),
− żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
− żądania usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 17 ust. 3 RODO,
− wniesienia skargi do Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych w zgłoszeniu dziecka do pierwszej klasy oraz dołączenie oświadczenia
o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata jest wymogiem ustawowym.
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji,
w tym profilowaniu.
*RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,
str. 1 z późn. zm.).

Oświadczenie wnioskodawcy

Golub-Dobrzyń, dnia ………………….

…………..…………...……………
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

(matki)

………………………………………..
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

(ojca)
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