....................................,dnia………………………..
………………………………………
Rodzic/prawny opiekun* kandydata

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

ZGŁOSZENIE
UCZNIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOROWEJ
DANE KANDYDATA
1. Imię i nazwisko kandydata
2. Data urodzenia kandydata
3. PESEL kandydata
W przypadku braku PESEL serię
i numer paszportu lub innego
dokumentu
potwierdzającego
tożsamość

DANE RODZICÓW
4. Imiona i nazwiska
rodziców/opiekunów
prawnych*
5. Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów
rodziców/opiekunów
prawnych* kandydata o ile
posiadają
1.
2.

Matki
Ojca
Matki
Ojca

Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb
związanych z przyjęciem kandydata do szkoły zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm)

…………………………………………...
(data i podpis matki/opiekunki prawnej)*

1.

2.

Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej

………………………………..…………
(data i podpis ojca/opiekuna prawnego)*

Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Adres zamieszkania
Kod pocztowy
Ulica
rodziców/opiekunów
Miejscowość
Numer domu/
prawnych kandydata*
numer
mieszkania
Adres zamieszkania
Kod pocztowy
Ulica
kandydata
Miejscowość
Numer domu/
numer
mieszkania
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
…………………………………....

(podpis matki/opiekunki prawnej)*
* niepotrzebne skreślić

…………………………………….
(podpis ojca/opiekuna prawnego)*

Klauzula informacyjna
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borowej.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@borowa.pl
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej
zgody i w celu określonym w jej treści.
4. Pani/Pana danie mogą być przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach,
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązującego roku szkolnego
2019/2020.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania
danych.
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

.................................
Miejscowość, data
* niepotrzebne skreślić

.............................................................
Podpisy matki/opiekunki*, ojca/opiekuna*

