
                     Data wpływu zgłoszenia …….………………     

 
                            

                        ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ  
MIASTO DĘBICA                    

                               Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów  
                             w Dębicy  

                NA ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

                                 
                                                                              

1. DANE OBOWIĄZKOWE  
 

DANE OSOBOWE  DZIECKA 

Imiona*  

Nazwisko*  

Data urodzenia*  

Miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania**  

PESEL *  

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię i nazwisko*  

Adres zamieszkania**  

Telefon kontaktowy*  

Adres e-mail*  

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię i nazwisko*  

Adres zamieszkania**  

Telefon kontaktowy*  

Adres e-mail*  

 
* Art. 151, art. 152 ustawy Prawo oświatowe: zgłoszenie zawiera imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL 
kandydata, a w przypadku  braku numeru PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość; imiona i nazwiska rodziców kandydata, adres zamieszkania rodziców i kandydata, adres poczty 

elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata. 
** Oświadczam, iż podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadoma(y) odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywych oświadczeń. 



2. DANE DODATKOWE 

DANE DODATKOWE 

Nauka religii / etyki * □ TAK                      □ NIE 

Deklaruję pobyt dziecka w świetlicy  □ TAK                        □ NIE 

Czy w związku z niskimi dochodami korzystam   
z opieki Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej (MOPS) 

□ TAK                        □ NIE 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka       
w publikacjach papierowych i elektronicznych, 
w tym internetowych, związanych z nauką          
i życiem szkoły 

□ TAK                        □ NIE 

*Niepotrzebne skreślić 

 

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

            podpis matki / opiekuna prawnego                                                                podpis ojca / opiekuna prawnego 
 

     3. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  - RODO zostałam/em   

poinformowana/ny, iż : 

a) Administratorem danych osobowych dziecka i rodziców/opiekunów prawnych  jest  Szkoła Podstawowa  nr 9 

b) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować e-mailowo : iod@mzo.edu.pl  oraz 

telefonicznie: 14 68 38 132, 

c) Dane osobowe dziecka i rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji 

do Szkoły Podstawowej  nr 9 , na podstawie  - art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu wykonania 

obowiązku prawnego nałożonego na administratora, art. 13 oraz art. 133  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.),  

d) Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy administratora, podmioty, którym należy udostępnić 

dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania 

celów przetwarzania, 

e) Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,  w którym 

dziecko będzie uczęszczało do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki - przez okres jednego roku. 

f) Mają  Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych. 

g) Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez administratora Państwa danych osobowych narusza 

przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

h) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w  rekrutacji są Państwo 

zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa   w rekrutacji. 

 

……………….………….………………                                                                                 …………………….…………………………. 
       podpis matki / opiekuna prawnego                                                                          podpis ojca / opiekuna prawnego 

 
 
      
       ………………………………………… 
               miejscowość , data                           

mailto:iod@mzo.edu.pl

