
Rok szkolny 2023/2024 
 

Z GŁOSZENIE  U CZ NIA KLASY … … … … .  

Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Rudzie Strawczyńskiej 

I. INFORMACJE O DZIECKU 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL 
 
 

          

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Data i miejsce  
urodzenia 

 

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Miejscowość  

Ulica i nr  

Kod pocztowy, poczta  

Województwo  

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMELDOWANIA DZIECKA 
 (wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

Pełny adres 
zameldowania 

 

II. INFORMACJE O RODZICACH 

III. DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Opiekun 
(właściwe zakreślić) 

Rodzic 
Opiekun 
prawny 

Nie udzieli 
informacji 

Rodzic mieszka  
za granicą 

Imię  Nazwisko  

Ulica i nr  Województwo  

Poczta i kod pocztowy  Miejscowość  

Telefon dom/komórka  Adres e-mail  

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Opiekun 
(właściwe zakreślić) 

Rodzic 
Opiekun 
prawny 

Nie udzieli 
informacji 

Rodzic mieszka za granicą 

Imię  Nazwisko  

Ulica i nr  Województwo  

Poczta i kod pocztowy  Miejscowość  

Telefon dom/komórka  Adres e-mail:   

 
Oświadczenia wnioskodawcy: 

1. „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 
 

 
……………………………………………….. ……………………………………………….. 

DATA PODPIS RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 
 
 
 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. 

UE L 119/38 z 04.05.2016) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Rudzie Strawczyńskiej,  

26-067 Strawczyn, tel. 41 303 80 22 

reprezentowanym przez dyrektora szkoły:  Tomasza Gruszczyńskiego 

2.   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych :  
e-mail: iod@czi24.pl 

1) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: 

 wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami; /podane dane będą 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych/; 

 wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i 
administracyjnymi; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie 
z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/; 

 realizacji prawnie uzasadnionego interesu placówki, a w szczególności: 
- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń; 

2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec 
ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą 
przysługiwać osobie, której dane dotyczą;  dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym  
z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów  

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody 
oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować 

niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji rekrutacji. 
7) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. 

 

 
 

   TOMASZ GRUSZCZYŃSKI 
        Administrator 

 
 
                                                                            zapoznałem się/ zapoznałam się z powyższą informacją 

 
                                                  ……………………………………….. 

                                                data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

 
 
 
 

mailto:iod@czi24.pl

