WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ALWERNI – rok szkolny 2021 / 2022
(DOTYCZY UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY)
Uwaga! Kartę wypełnić pismem drukowanym

1. DANE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola)
DANE UCZNIA
Nazwisko
Imię / Imiona
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
PESEL
DANE MATKI
Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania
DANE OJCA
Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania

2. DANE DODATKOWE
DANE DODATKOWE
Telefon kontaktowy do MATKI,
Adres poczty elektronicznej
Telefon kontaktowy do OJCA,
Adres poczty elektronicznej
Deklaruję korzystanie dziecka ze stołówki
szkolnej

□ TAK
□ NIE

Rodzice potrzebują opieki świetlicowej
dla swojego dziecka ze względu na
charakter pracy zawodowej*

□ TAK
□ NIE

* przyjęcie do świetlicy szkolnej podlega odrębnej
procedurze naboru

W Szkole Podstawowej w Alwerni
obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo
dziecka
Droga kandydata do Szkoły Podstawowej
w Alwerni jest krótsza niż do szkoły
obwodowej

□ TAK
□ NIE

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni
dziecka wspierający rodziców
w zapewnieniu mu należytej opieki
Miejsce pracy rodzica/opiekuna
prawnego znajduje się w obwodzie szkoły

□ TAK
□ NIE

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

Data.................................................

□ TAK
□ NIE

□ TAK
□ NIE
□ TAK
□ NIE

Podpis MATKI....................................................

Podpis OJCA......................................................

OŚWIADCZENIE
Dotyczące przetwarzania danych osobowych
Udostępniam dane osobowe naszego dziecka oraz nasze, jako rodziców/opiekunów prawnych
w zakresie działalności dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej Szkoły Podstawowej w Alwerni.
Przyjmuję do wiadomości, iż udostępnienie danych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym
z przepisów prawa oświatowego. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik do
oświadczenia. Dane osobowe obejmować będą następujący zakres przetwarzania:
dane dotyczące dziecka: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, Pesel, adres zamieszkania,
dane dotyczące rodziców/prawnych opiekunów: imiona i nazwiska, adres zamieszkania, numery
telefonów kontaktowych, adres poczty elektronicznej.
Uwaga: Oświadczenie obowiązuje w okresie nauki w szkole. W przypadku zmiany decyzji
deklarację należy złożyć ponownie.

……..………………..
/data/

……………………………………
podpis rodziców/prawnych opiekunów

KLAUZULA INFORMACYJNA
W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1). Ogólne rozporządzenie
o ochronie danych zaczyna być aktem bezpośrednio stosowanym od dnia 25 maja 2018 r.
W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy
rodziców, opiekunów prawnych, że:
1. Administratorem ich danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im M. Skłodowskiej-

Curie w Alwerni z siedzibą: ul M.Skłodowskiej-Curie 4, 32-566 Alwernia. Funkcję Inspektora
ochrony danych pełni wyznaczona przez Dyrektora szkoły osoba (kontakt listowny
z Inspektorem na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: iod@spalwernia.pl).
2. Dane osobowe obejmować będą następujący zakres
a) dotyczące dziecka: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, Pesel, adres zamieszkania,
b) dotyczące rodziców/prawnych opiekunów: imiona i nazwiska, adres zamieszkania, numery
telefonów kontaktowych, adres poczty elektronicznej.
3. Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych,
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Szkołę stanowi art. 6 ust. 1 lit. c)
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności na podstawie rozporządzenia
MEN w z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646)
5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Rodzice zobowiązani są do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przyjęcia ucznia do szkoły
i świadczenia mu usług edukacyjno-wychowawczych oraz brak możliwości wypełnienia obowiązku
szkolnego,
6. Zebrane dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres przebywania ucznia w Szkole.
7. Przekazane dane osobowe będą udostępnianie osobom odpowiedzialnym w Szkole lub działającym
w imieniu Szkoły za realizację celów wskazanych w pkt. 4. Dostęp do przekazanych Szkole danych
osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych.
Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy
wiążącej ich ze Szkołą. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym w ramach
realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty
te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
8. Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach
informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych.
11. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

