Szkoła Podstawowa nr 3 w Orzeszu-Zawadzie
WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO KLASY I
na rok szkolny 2019/2020
(dotyczy kandydatów zameldowanych poza obwodem SP 3 Orzesze-Zawada)
I. DANE OSOBOWE DZIECKA
1.

Nazwisko

2.

Imię

3.

Drugie imię

4.

PESEL

5.

Data urodzenia

6.

Miejsce urodzenia

7.

Adres zamieszkania

8.

Adres zameldowania

II. DANE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Matka / prawny opiekun
1.

Imię i Nazwisko

2.

Adres zamieszkania

3.

Nr telefonu kontaktowego

4.

Miejsce pracy

Ojciec / prawny opiekun
1.

Imię i Nazwisko

2.

Adres zamieszkania

3.

Nr telefonu kontaktowego

4.

Miejsce pracy

III. INFORMACJE DODATKOWE
1. Numer i adres szkoły w obwodzie której uczeń jest zameldowany

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym.
Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka oraz członków mojej rodziny zawartych w niniejszym podaniu, w systemach informatycznych w
celu przeprowadzenia procedury rekrutacji oraz w zakresie działalności dydaktyczno–wychowawczoopiekuńczej Szkoły Podstawowej nr 3 w Orzeszu-Zawadzie.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (4.5.2016 L 119/38
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im. St. Ligonia
z siedzibą w Orzeszu-Zawadzie, ul. Szkolna 44, tel: 32 2215271, email: sp3@orzesze.pl
W Szkole Podstawowej nr 3 w Orzeszu-Zawadzie został powołany Inspektor Ochrony Danych,
z
którym
można
skontaktować
się
telefonując
pod
numer:
784-690-446
w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie
j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych
w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U.z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji
statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania
danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów.
Państwa dane osobowe będą przez Szkołę Podstawową nr 3 w Orzeszu-Zawadzie przetwarzane
przez okres określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.
Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy
prawa oświatowego j/w.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Administratora strony internetowej www.sp3.orzesze.pl
wizerunku mojego dziecka, utrwalonego w pracy konkursowej, podczas zabaw, zajęć i uroczystości
szkolnych (art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (t.j. Dz. U.
2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.)
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data przyjęcia zgłoszenia

...........................................

Czytelne podpisy obojga rodziców
lub opiekunów prawnych

.........................................................................

