
KARTA ZAPISU DZIECKA  DO  KLASY ………. 
Szkoły Podstawowej im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagórzu 
w roku szkolnym 2021/2022 

Zgłaszam dziecko do klasy  ………………………w/w szkoły 
 

                                                           

Dane osobowe dziecka 

Nazwisko   

Imię/ 
imiona 

  

PESEL:                     

Data i miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania  

Dane rodziców/prawnych opiekunów 

Dane  matki ojca 

Imię / imiona 
 

    

Nazwisko/ nazwiska 
 

    

Adres zamieszkania 
 

    

Telefon kontaktowy 
 i  adres mailowy 

  
 
 

  

                  

 

 

 Oświadczam, że: 

a) jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

b) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu, 

c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 

na potrzeby związane z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) 

 

 

 

.................., dnia ............................     ................................................................... 
                                                                (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

 
Drogi rodzicu/opiekunie prawny dziecka 

 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Zagórzu, adres: Zagórze 81, 32-005 Niepołomice, tel. (12) 281-89-90, email: szkola@spzagorze.nazwa.pl 
Kontakt z naszym IOD umożliwiamy pod adresem  
e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki.  

2. Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zadań 

• rekrutacja dzieci  i uczniów do placówki 

• przygotowanie placówki na ich pobyt. 
3. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych, ich sprostowanie, żądanie ograniczenia przetwarzania i usunięcia 

danych (nie dotyczy danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa, które musimy wypełnić lub też 
w interesie publicznym), wniesienie sprzeciwu (dane przetwarzane w interesie publicznym), cofnąć zgodę 
na przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody. 

4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa).  

5. Szersze informacje na temat przetwarzania danych przez naszą placówkę w celach rekrutacyjnych uzyskają 
Państwo na stronie internetowej placówki pod adresem http://spzagorze.pl/rodo/ oraz na tablicy ogłoszeń 
przy wejściu głównym do budynku szkoły i przedszkola 

6. W przypadku przyjęcia dziecka do placówki nastąpi zmiana celu przetwarzania danych i będziemy 
przetwarzać Państwa dane i dziecka w celach:  

• dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, 

• promocji jednostki. 
Dane do nowych celów przetwarzania pozyskamy z dokumentacji rekrutacyjnej, z bazy centralnej SIO lub 
bezpośrednio od rodziców (opiekunów prawnych). 

7. W nowych celach przetwarzania będą przysługiwały analogiczne prawa jak opisane w pkt. 3 i 4. 
8. Szersze informacje na temat przetwarzania danych przez naszą placówkę w celach dydaktycznych, 

opiekuńczych, wychowawczych i promocyjnych uzyskają Państwo na stronie internetowej placówki pod 

adresem http://spzagorze.pl/rekrutacja-2021-2022-oraz na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym do 

budynku szkoły i przedszkola 
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