
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do klasy I  

Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Łabowej  

na rok szk. 2022/2023.  

Data przyjęcia zgłoszenia:     

 

                                                  Zgłoszenie 

o przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej do klasy pierwszej na rok szkolny  2022/2023 

Szkołą obwodową ze względu na zamieszkanie zgłaszanego kandydata jest: 

 

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

( pełna nazwa szkoły ) 

1. DANE  INDENTYFIKACYJNE KANDYDATA 

 

NAZWISKO 

 

 

 IMIĘ PESEL – w przypadku braku serię i numer paszportu lub 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

 

DATA URODZENIA/MIEJSCE 

ADRES ZAMIESZKANIA 

 

 

2. DANE RODZICÓWKANDYDATA  (opiekunów prawnych) 

 

IMIĘ  IMIĘ  

NAZWISKO  NAZWISKO  

ADRES ZAMIESZKANIA ADRES ZAMIESZKANIA 

  

Telefony kontaktowe : 

 

Telefony kontaktowe : 

 

e-mail : 

 

e-mail : 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z 

rekrutacją do szkoły 

tak             nie  

4. Oświadczam, że podane dane adresowe są prawdziwe. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

        

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do klasy I  

Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Łabowej  

na rok szk. 2022/2023.  

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(zwane dalej: RODO) informujemy, iż: 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Łabowej,  Łabowa 22, 33-336 Łabowa,  NIP 

734-32-79-241, REGON: 490673707 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem email: 

iod@labowa.pl , tel: 793331212 

1. Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) oraz e) RODO w celu 
realizacji obowiązku oświatowego realizowanego przez  Administratora, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów 

księgowych, oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej i podatkowej oraz rekrutacji. 

2. Administrator może przekazywać Państwa dane lub dane osobowe dziecka innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, w której gwarantujemy sobie możliwość kontroli poprawności przetwarzania Państwa danych 
osobowych z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe mogą być przekazane następującym podmiotom: a, podmiotom realizującym 

usługi w zakresie przepisów BHP lub opieki medycznej. Ponadto Administrator jest zobowiązany do przekazywania Państwa danych 

osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów państwowych 
i instytucji oraz organu prowadzącego. 

3. Nie przewidujemy przekazywania danych osobowych do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej 

4. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji obowiązku oświatowego a także po zakończeniu realizacji tego obowiązku zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Ponadto dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi prawa podatkowego. 

5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadają Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych 
osobowych lub danych Państwa dzieci oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 

osobowych jeśli są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. 

6. Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem i z najwyższą starannością. Jeśli mają Państwo jakieś 
uwagi lub pytania zapraszamy do kontaktu z wyznaczonym inspektorem ochrony danych. Jednak jeśli pomimo tego uważają Państwo, 

że podczas przetwarzania danych zostały naruszone przepisy RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru 

w rozumieniu RODO. 

7. W zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku oświatowego - przetwarzanie Państwa danych oraz danych osobowych dziecka następuje 
na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) oraz lit. e) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na 

przetwarzanie Państwa danych osobowych lub danych Państwa dziecka. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest 

dobrowolne. 

8. Państwa dane nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym 

profilowaniu. 

 

 

……………………………………………        ……………………………………………… 

podpis matki (opiekuna prawnego)    podpis ojca (opiekuna prawnego) 

 


