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ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY 

 

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Chludowie 

w Zespole Szkół im o. Mariana Żelazka w Chludowie w roku szkolnym 20…../20….. 

 

Wszystkie pola proszę wypełnić pismem drukowanym 

 

DANE DZIECKA 

 

Dane osobowe dziecka 

Imię     Drugie imię    Nazwisko  

 

 

 

PESEL   

 

 

Data urodzenia            Miejsce urodzenia  

 

 

 

Adres zamieszkania dziecka,  
Ulica       nr domu  nr lokalu 

 

 

 

Kod     Miejscowość 

 

 

 

Adres zameldowania dziecka, jeśli jest inny niż adres zamieszkania 

Ulica       nr domu  nr lokal 

 

 

 

Kod    Miejscowość 

 

 

 
Dane rodziców/opiekunów: 

 

Imię                           Nazwisko                 Telefon (matki) 

 

 
Imię                           Nazwisko                 Telefon (ojca)  
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DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU: 

np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, orzeczenie/opinia Poradni PP itp. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 
(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 

Klauzula RODO 
Administrator Danych Osobowych (ADO)  

Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie, Szkolna 3, 62-001 Chludowo reprezentowany przez Dyrektora 

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD) 

Agnieszka Sikora, e-mail: daneosobowe@chludowo.pl  

Cel przetwarzania: 
Udostępnione przeze mnie dane osobowe moje/osób wymienionych we wniosku będą przetwarzane w celu 

prowadzonego postępowania rekrutacyjnego w celu realizacji czynności urzędowych tj. wypełniania obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9. ust. 2 

lit. g RODO, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe ( Dz. U. 2021 poz. 1082 ). 

Obowiązek podania danych wynika  z art. 151 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1082 ) i jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych sprawia pozostawienie sprawy – procesu 
zgłoszenia dziecka do szkoły bez rozpatrzenia. 

Wymóg podania danych: 

Podanie danych w celu prowadzenia sprawy przez ADO jest: 

1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; 

2. dobrowolne, jeżeli podali Państwo dodatkowe dane we wniosku, uważa się to za wyrażenie zgody na ich 

przetwarzanie. 

Odbiorcy danych: 

W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 

odbiorców, takim jak:   

1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa;  
2. kontrahentom Administratora oraz innym podmiotom, które na podstawie przepisów prawa lub innych 

stosownych umów podpisanych przez Administratora przetwarzają dane osobowe. 

Okres przechowywania danych: 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności z 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9. ust. 2 lit. g RODO:  

o prawo dostępu do treści danych  

o prawo do sprostowania danych  

o prawo do ograniczenia przetwarzania danych  

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  
Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje 

możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

 

 

 

……………………………………....... 

(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna) 

mailto:daneosobowe@chludowo.pl

