
Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), c) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawowa w Brzechowie. 

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne i że mam prawo dostępu i 

poprawiania treści danych. 

________________________________            
               (nazwisko i imię rodzica)                                                                                Data wpływu:…………… 

 

_________________________________ 
                  (adres zamieszkania) 

 

____________________________________ 
(adres zameldowania, jeśli jest inny niż zamieszkania) 

 

_________________________________ 
                    (telefon kontaktowy) 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO SZKOŁY 
 

 

Ja ................................................................................................... 

 

niżej podpisany / podpisana zgłaszam moje dziecko i proszę o zapisanie go 

 

do klasy   ______________________  na rok szkolny …………... 
      (słownie)  
 

Metryczka dziecka: 

 

Nazwisko 

syna/ córki 

Imiona 

d z i e c k a 

Data 

Urodzenia 
(miesiąc słownie) 

Miejsce 

urodzenia 

 

PESEL dziecka 

    

 

             

 

 

 

 

Imiona i nazwiska rodziców dziecka: 

 

OJCA: ....................................................................... 

 

MATKI: .................................................................... 

 

Przyczyna zapisu dziecka do Szkoły: ..................................................................... 

 

Dokument stwierdzający tożsamość rodzica dziecka: ........................................... 
  (numer dowodu osobistego) 

 

 

Brzechów, dnia ______________________                   ____________________ 
                    (podpis rodzica dziecka) 



Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), c) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawowa w Brzechowie. 

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne i że mam prawo dostępu i 

poprawiania treści danych. 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Szkoła Podstawowa w Brzechowie, reprezentowana przez Annę Wojnowską – Burys. 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  
Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla 
ul. Wapiennikowa 2 lok. 4 
25-112 Kielce 
email.: iod@czi24.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji Pani/Pana dziecka do szkoły: 
-podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  a), c) i zgodnie z treścią 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

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

5) 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  

6) 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, 

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

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

 

 

        ……………………………     ……………………………. 

podpis rodzica/opiekuna prawnego     podpis Administratora 

 

 

 
 


