…………………………………………..............…
Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica / opiekuna prawnego kandydata

……………………………………
miejscowość, data

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

…………………………………………..............…

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 3
ul. 20 Października 2
63-000 Środa Wlkp.

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej do klasy…………………………..

Dane kandydata:

Imię:………………………………………………………………………
Nazwisko:……………………..………………………..…………………
Nr PESEL ucznia:…………..………………………………….……………
Data i miejsce urodzenia ucznia:……………………………………………
Informacja o miejscu spełniania obowiązku szkolnego………………………
…………………………………………………………………………………
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych):
Matki:………………………………………………………………..
Ojca:…………………………………………………………………..
Adres zamieszkania ucznia:
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
Telefony kontaktowe rodziców (opiekunów prawnych):
Matki:……………………………..…………………………………
Ojca:………………………………………………………………….
………………………………………..….
/Podpis rodziców (opiekunów prawnych)/

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych ucznia i jego
opiekunów prawnych w trakcie rekrutacji
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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/WE (określane jako „RODO”) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie
Wlkp, 20 Października 2, 63-000 Środa Wielkopolska, tel. 61 285 80 47, e-mail: szkola3@sp3sroda.edu.pl
2. Na Inspektora ochrony danych w Szkole Podstawowej powołano Pana Łukasza Gąsiorka, z
którym można kontaktować się poprzez e-mail: iod@lesny.com.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z
przepisów prawa, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami
regulującymi rekrutacje do publicznych placówek oświatowych znajdującymi się w ustawie z
dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty na
podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem danych.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów
dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
7. W zakresie danych osobowych swoich oraz dziecka mają Państwo prawo żądania: dostępu
do danych, sprostowania danych, a także prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jeśli jest
możliwe i na zasadach wynikających z RODO.
8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z przepisów
prawa, tym samym jest obowiązkowe i są Państwo zobowiązani do ich podania w celu
wypełnienia obowiązku edukacyjnego.
10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących
Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

