
Siennica Nadolna, ……………….  

 

…………………………………………… 

/imię i nazwisko rodzica/ 

…………………………………………… 

/ adres zamieszkania/ 

 

                                                                                                Dyrektor 

                                                                  Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego  

                                                          w Siennicy Nadolnej 

 

 

Proszę o przyjęcie mojego syna/córki…………………………………………………...                     

w roku szkolnym ……………………………………………. do klasy ………………………. 

Szkoły Podstawowej  im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej 

 

Dane dziecka 

                                  

…………………………………………………………………………………………………                                                                     

/ imiona i nazwisko dziecka/ 

                                                 

Data urodzenia……………………………………  ……………………………………………                                             

Miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………                                        

Nr PESEL ……………………………………………………………………………………….                                              

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………..  

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

Adres zameldowania…………………………………………………………………………… 

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

 



Dokładny adres zamieszkania rodziców – prawnych opiekunów (zameldowanie na pobyt 

stały)                                                                           

Imię i nazwisko matki  /prawnego opiekuna/   

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

Imię i nazwisko ojca  /prawnego opiekuna /  

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

Kod……….-……………. Miejscowość   …………………………………………………….                                                                

ul…………………………. Nr domu ……………nr mieszkania …………………………… 

Telefon: ojca ……………………………….. matki ………………………………………… 

 

……………………………………….. 

                                                                                                  podpis matki/ prawnej opiekuna/ 

 

………………………………………. 

                                                                                                  podpis ojca/prawnego opiekuna/ 

 

  



INFORMUJEMY, ŻE:  

1. Administratorem przetwarzanych danych w ramach dokonania zgłoszenia jest Szkoła 

Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej reprezentowana przez 

Dyrektora, Siennica Nadolna 79 A, 22-302 Siennica Nadolna, telefon 82 577 02 85, 

mail:  szkola@siennicanadolna.pl. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@siennicanadolna.pl 

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą 

przetwarzane w celu  dokonania zgłoszenia do klasy I szkoły zgodnie ustawą Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

4. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej.  

6. Dane będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego. 

7. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych 

osobowych kandydata, żądania ich sprostowania. Ponadto przysługuje im prawo do 

żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.  

8. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo do usunięcia o ile 

znajdą zastosowanie przesłanki, o których mowa w art. 17 ust. 1 RODO. 

9. W ramach procesu zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły dane nie są przetwarzane na 

postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na 

podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.  

10. Jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie zgłoszenia do szkoły 

podstawowej jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, nie przysługuje prawo do przenoszenia 

danych na podstawie art. 20 RODO.  

11. W toku przetwarzania danych na potrzeby zgłoszenia nie dochodzi do wyłącznie 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO – żadne decyzje dotyczące przyjęcia do placówki nie 

zapadają automatycznie oraz że nie buduje się jakichkolwiek profili kandydatów.  

12. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że 

przetwarzanie danych w procesie zgłoszenia narusza obowiązujące przepisy prawa, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, 

gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. W 

Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa), a jeśli w przyszłości zostałby powołany inny organ 

nadzorczy, to ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi
.
  

13. Podanie danych osobowych w treści zgłoszenia do klasy I publicznej szkoły 

podstawowej jest obowiązkowe i znajduje podstawę w przepisach ww. ustawy Prawo 

oświatowe. 

 

mailto:szkola@siennicanadolna.pl
mailto:iod@siennicanadolna.pl


Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane 

informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

……………..…………………………………………………..…………….. 

(czytelny podpis wnioskodawcy-rodzica kandydata) 

 

 

 

 


