Ustka, dnia ………..…2019 r.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3
w Ustce

WNIOSEK o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce
(uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły)

oddział ogólnodostępny
zaznacz „x” przy wybranym oddziale



oddział sportowy - szkolenie sportowe w pływaniu



Dane kandydata
Imiona i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL
W przypadku braku PESEL, seria i nr paszportu
lub inny dokument potwierdzający tożsamość

Dane rodziców/prawnych
opiekunów

Matka/prawny opiekun

Ojciec/prawny opiekun

Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres poczty elektronicznej
Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata:
Miejsce zamieszkania dziecka
Miejsce zamieszkania
rodziców/opiekunów prawnych
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

……………..……………..………..........

….……....……………….……………

(podpisy rodziców/ opiekunów prawnych)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W TOKU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
w Szkole Podstawowej nr 3 w Ustce

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w treści informacji
RODO, informujemy, że:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen.
Mariusza Zaruskiego w Ustce reprezentowana przez dyrektora szkoły.
Dane kontaktowe:
adres: 76-270 Ustka, ul. Wróblewskiego 7
tel./fax 59/8144-413
e-mail: sekretariat@sp3-ustka.pl.

2.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować
z inspektorem danych osobowych pisząc na adres e-mail: biuro@sp3-ustka.pl.

3.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Ustce przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub
opiekunów prawnych w celu realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy prawa,
tj. art. 133 i 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018r,
poz. 996 ze zm.).

4.

Podanie danych osobowych wymienionych w pkt. 3 jest wymogiem ustawowym,
a odbiorcami przetwarzanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do ich uzyskania i tylko wyłącznie w zakresie określonym przepisami prawa.

5.

Zebrane dane będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń
uczęszcza do tej szkoły.

6.

Mają Państwo prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących dziecka i własnej osoby;
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
c) żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, przy czym wniesienie
żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie
rekrutacji;

7.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy prawa.

8.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie są przekazywane do państwa trzecich.

……………………………………………….

…………………………………………….

(podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

