
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA   

Do klasy I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej 

w roku szkolnym 20…../20…… 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA (wypełnia rodzic/prawny opiekun na podstawie aktu urodzenia dziecka
1
) 

Imiona  i nazwisko:……………………………………………………………………………. 

data i miejsce urodzenia:………………………………………………………….....………… 

PESEL dziecka:………………………………………………………………….…….....…… 

adres zameldowania:……………………………………………………………..........……… 

adres zamieszkania:…………………………………………………....................................... 

imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna:……………………………………......…………  

tel. matki/adres mailowy.......................................................................................................... 

imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna:……………………………………………......…..  

tel. ojca/adres mailowy.......................................................................................................... 

 

Obowiązek szkolny 

 

(wpisać znak x w odpowiednich kratkach) 

         obwód SP ........................ 

         spoza obwodu 

adres i nazwa szkoły  obwodowej ............................................................................................. ................................. 

 Oświadczenie wnioskodawcy: 
1.  Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku  oraz w załącznikach  są zgodne  

z aktualnym stanem  faktycznym i prawnym oraz że jestem świadomy/a 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
2
 

2.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku  

i załącznikach do wniosku dla celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym  

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 jest Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w 

Kalwarii Zebrzydowskiej, w którym składana jest deklaracja.   

                                                           
1
 Akt urodzenia dziecka do wglądu 

2 Zgodnie z art.  233 § 1 Kodeksu karnego  –  kto,  składając zeznanie  mające służyć za dowód  
w postępowaniu  sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,  zezna  
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 



2.Dane Inspektora Audytora RODO dostępne są na stronie www.ads.edu.pl :e-mail:biuro.ads@wp.pl 

bądź pod numerem telefonu:667-632-020 

3. Dane osobowe przetwarzane będą 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. 

4.Odbiorcą danych osobowych zawartych w deklaracji może być: uprawniony podmiot obsługi 

informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organy 

administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt 

określonym przez dyrektora Zespołu Szkół . 

6.Rodzicom/ prawnym opiekunom dziecka przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka, 

żądania ich sprostowania oraz żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 

18 RODO.   

7.W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji do szkoły nie dochodzi do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 

RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące rekrutacji nie zapadają automatycznie oraz że nie 

buduje się żadnych profili kandydatów.  

8.Rodzicom/ opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych na potrzeby 

zapewnienia rekrutacji do szkoły narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.   

9.Podanie danych zawartych w niniejszej deklaracji jest warunkiem rekrutacji do szkoły, co wynika  

w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3 oraz konieczności zapewnienia opieki. 
 

 

 

........................ , dnia .............................     ………………….………………………………………

                       czytelny podpis matki/prawnego opiekuna 

 
…………………………………………………………… 

                                                                                czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna 
 

 Pouczenie 

1.  Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą  

wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym,  

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe                    

( Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

2.  Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku  jest Zespół Szkół nr 1 w 

Kalwarii Zebrzydowskiej. 

 

 
 

http://www.ads.edu.pl/

