Do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu

ZGŁOSZENIE O PRZYJĘCIE DO PUBLICZNEJ SZKOŁY
na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)
składam zgłoszenie do publicznej szkoły mojego dziecka:

DANE KANDYDATA
Dane osobowe kandydata
Imię

Nazwisko

Data urodzenia

-

-

W przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość

PESEL

DANE RODZICÓW KANDYDATA
Dane matki

Dane ojca

Imię

Imię

Nazwisko

Nazwisko

Telefon kontaktowy

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Adres e-mail

OŚWIADCZENIA
1. Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata:
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata:
Miejsce zamieszkania matki:
Kod pocztowy

Ulica

Miejsce zamieszkania ojca:

Miejscowość

Nr domu

Kod pocztowy

Nr lokalu

Ulica

Miejscowość

Nr domu

Nr lokalu

3. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
4. Potwierdzam prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.
5. Administratorem Danych Osobowych jest:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu
ul. Szkolna 8
43-520 Chybie
REGON 070449139
Podanie danych osobowych konieczne jest w celu sporządzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej, opiekuńczej oraz organizacji pracy placówki. Podanie danych osobowych w zakresie
obowiązujących przepisów wewnętrznych, ustaw i rozporządzeń dotyczących dokumentacji nauczania i organizacji
nauczania jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie jest dobrowolne (dane dotyczące stanu zdrowia, publikacja
wizerunku, dane dotyczące osób upoważnionych). Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody. Ma Pan/Pani prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Odbiorcami danych będą podmioty, z którymi Administrator ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania
danych oraz organy publiczne, na podstawie przepisów prawa. Dane nie podlegają profilowaniu. Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami dotyczącymi archiwizacji.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@b-biodo.pl

Przyjąłem do wiadomości:

…………………………………………………………
(data i podpis rodzica)

Przyjąłem do wiadomości:

…………………………………………………………
(data i podpis rodzica)

