KARTA ZGŁOSZENIA DO SZKOŁY DZIECKA, KTÓRE
ZAMIESZKUJE W JEJ OBWODZIE
w roku szkolnym 2020/2021
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka: …………………………………………...........................
(imiona i nazwisko)
urodzonego…………………………w…………………………………...... PESEL: …………...……………
(data urodzenia)
(miejsce urodzenia)
zameldowanego: miejscowość:………………………….………………….. kod pocz. ………………………
ul……………………………………………………………. nr domu…………. nr mieszkania……………...
zamieszkałego: miejscowość:……………..…………….………………….. kod pocz. ………………………
ul……………………………………………………………. nr domu…………. nr mieszkania……………...
do klasy ……….. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach ul. Piastowska 7
Dziecko realizowało obowiązek szkolny w …………………………………………………………………
…………..............................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły)
Dane adresowe rodziców/opiekunów prawnych:
Matka……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, adres, numer telefonu)
Ojciec ………………………………………………………………………………………...………………...
(imię i nazwisko, adres, numer telefonu)
Oświadczam, że przedstawione przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem
faktycznym.
Jednocześnie oświadczam, 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/UE
(dalej: RODO), iż zostałam/em poinformowana/y o tym, że :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa,
ul. Piastowska 7, 41-400 Mysłowice, tel. 32 222 24 99; e-mail: sp2@myslowice.pl ; reprezentujący ją
Dyrektor Szkoły.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod_mzopo@ckziu-myslowice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury naboru dzieci do
szkoły podstawowej na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. Z 2017r.
Poz. 59 z póź. zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

4. Pani/Pana wybrane dane osobowe będą przekazywane uprawnionym organom na mocy przepisów
prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym celu
zawiadomi Pani/Pan Administratora/Inspektora w formie pisemnej.
7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpoczęcia procedury naboru dziecka do szkoły
podstawowej.
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
lub profilowaniu.

……………………………………………
(miejscowość i data)

………………………………………………………..
………………………………………………..............
(czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

