
załącznik nr 3 do załącznika nr 3 do zarządzenia nr ZOŚ.0050.9.2020

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

Zgłoszenie przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej1

w ……………………..………… na rok szkolny …………………..……

DANE OSOBOWE UCZNIA
imię drugie imię
nazwisko
PESEL
(w przypadku braku nr PESEL) 
seria i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość
data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)
ADRES ZAMIESZKANIA
ulica nr domu nr mieszkania
kod pocztowy miejscowość
gmina powiat

DANE OSOBOWE MATKI/ OPIEKUNA PRAWNEGO
imię nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA

ulica nr domu nr mieszkania
kod pocztowy miejscowość
gmina powiat
numer telefonu adres e-mail

DANE OSOBOWE OJCA/ OPIEKUNA PRAWNEGO
imię nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA

ulica nr domu nr mieszkania
kod pocztowy miejscowość
gmina powiat
numer telefonu adres e-mail

KRYTERIA
(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić obok znak „X”)

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
(określone w §2 Uchwały Nr 0007.XXX.202.2017 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 marca 2017 r.)
1. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w tej szkole
2. Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, 

będzie  uczęszczało do tej szkoły
3. Kandydat objęty kształceniem specjalnym
4. Niepełnosprawność w rodzinie kandydata
5. Wielodzietność rodziny kandydata

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskie-
go  i Rady (UE)  2016/679 z dnia  27  kwietnia  2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w  związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy  95/46/WE  (ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych),  Dz.U.UE.L.2016.119.1  -  dalej:
RODO)

INFORMUJEMY, ŻE:
1. Administratorem przetwarzanych danych jest Szkoła Podstawowa w …………………………………….………… 

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

1 Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której
ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.



2. W Szkole Podstawowej w……………………………………………….został powołany Inspektor Ochrony Danych 
(dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).

3. Dane  osobowe  kandydatów  oraz  rodziców  lub  opiekunów  prawnych  kandydatów  będą  przetwarzane  w  celu
dokonania zgłoszenia do klasy I szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 130 ust 1 i art. 151 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148  ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Odbiorcą  danych  osobowych  zawartych  w  zgłoszeniu  może  być:  uprawniony  podmiot  obsługi  informatycznej
dostarczający i obsługujący system ewidencji kandydatów na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6. Dane będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

7. Rodzicom  lub  opiekunom  prawnym  kandydata  przysługuje  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  kandydata,
żądania ich sprostowania.  Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach
określonych w art. 18 RODO.

8. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo do usunięcia o ile znajdą zastosowanie przesłanki,
o których mowa w art. 17 ust. 1 RODO.

9. W ramach procesu zgłoszenia do klasy I szkoły podstawowej dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit.
e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.

10.Jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie zgłoszenia do klasy I szkoły podstawowej jest art. 6 ust.
1 lit. c) RODO, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

11.W  toku  przetwarzania  danych  na  potrzeby  zgłoszenia  nie  dochodzi  do  wyłącznie  zautomatyzowanego
podejmowania  decyzji  ani  do profilowania,  o  których mowa w art.  22 ust.  1  i  ust.  4  RODO – żadne decyzje
dotyczące  przyjęcia  do  placówki  nie  zapadają  automatycznie  oraz  że  nie  buduje  się  jakichkolwiek  profili
kandydatów.

12.Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata,  w przypadku podejrzenia,  że przetwarzanie  danych w procesie
zgłoszenia  narusza  obowiązujące  przepisy  prawa,  przysługuje  prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego,
zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce
organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a jeśli w
przyszłości zostałby powołany inny organ nadzorczy, to ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi.

13.Podanie danych osobowych zawartych  w treści  zgłoszenia  do klasy I  szkoły podstawowej  jest  obowiązkowe i
znajduje podstawę w przepisach ustawy Prawo oświatowe.

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są zgodne 
ze stanem faktycznym.

………………………………… …………………………………
data podpis rodzica
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