Zał. nr 1
……………………………………………
Imię i Nazwisko rodzica kandydata

……………………………………………
Adres do korespondencji

……………………………………………
Dyrektor

………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły

………………………………………………………
Karta zgłoszenia dziecka do Szkoły Podstawowej w Zielkowicach
Dane osobowe kandydata i rodziców1
1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2.

Data urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata

4.

Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
Matki
Ojca

5.

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów rodziców kandydata
o ile je posiadają

Telefon do kontaktu
Matki
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu
Ojca
Adres poczty elektronicznej

Pouczenie
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Zielkowicach gm. Łowicz, reprezentowane Dyrektora
Szkoły.
2. Cel przetwarzania danych osobowych:
a. rekrutacja dzieci do Szkoły Podstawowej w Zielkowicach w roku szkolnym 2019/2020;
b. wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa oświatowego.
3. Podstawa prawna przetwarzania:
a. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245);
b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
4. Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji a po jej zakończeniu:
a. w przypadku dzieci, które zostały przyjęte do szkoły przez okres uczęszczania do szkoły a następnie archiwizowane
na czas określony w przepisach prawa;
b. w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do szkoły przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji,
chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została złożona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało
zakończone prawomocnym wyrokiem. W takim przypadku dane osobowe przechowywać będziemy do czasu
rozstrzygnięcia postępowania Sądowego.
5. Podanie danych osobowych jest w przypadku złożenia Karty zgłoszenia dziecka do Szkoły jest obowiązkowe na podstawie
art. 150 Ustawy Prawo Oświatowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa
w procesie rekrutacji.
6. Mają Państwo prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO);
b. sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym (art.16 RODO);
c. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.17 i art. 18 RODO);
d. wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art. 77 RODO).
Zgodnie z art. 151 ustawy Prawo Oświatowe, zgłoszenie zawiera dane podane w punkcie 1-4 tabeli, natomiast dane w punkcie 5 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice
posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-4 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 5, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego
komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.
1

1

7. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
Instytucje i organy Państwowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Oświadczenia rodzica dokonującego zgłoszenia
1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
2. Zostałem pouczony, że złożenie fałszywego oświadczenia może skutkować poniesieniem odpowiedzialności określonej
w Kodeksie Karnym.

……………………………………
data

……………………………………………
czytelny podpis rodzica kandydata
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