
         ……………………………………. 

data złożenia karty  

/wypełnia szkoła/ 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY  

ROK SZKOLNY …………./………… 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy ………………..…. Szkoły Podstawowej 

 nr 1 im. św. Jana Kantego w Żołyni. 

 

I. Dane osobowe dziecka: 

Imię pierwsze:  Imię drugie:  

Nazwisko:  

PESEL:            

Data urodzenia:  

Miejsce urodzenia:  

Adres zamieszkania dziecka 

Miejscowość, kod pocztowy  

Nazwa ulicy, numer domu  

Adres zameldowania dziecka (jeżeli jest inny niż miejsce zamieszkania) 

Miejscowość, kod pocztowy  

Nazwa ulicy, numer domu  

 

II. Dane rodziców/ opiekunów prawnych: 

Dane matki/opiekuna prawnego 

Imię:  Nazwisko:  

Telefon:  

Email:  

Adres zamieszkania matki 

Miejscowość, kod pocztowy  

Nazwa ulicy, numer domu  

 

Dane ojca/opiekuna prawnego 

Imię:  Nazwisko:  

Telefon:  

Email:  

Adres zamieszkania ojca 

Miejscowość, kod pocztowy  

Nazwa ulicy, numer domu  

 

………………………….………………………. 

czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych 



III. Dane dodatkowe: 

Odległość dziecka do szkoły (w km):  

Czy dziecko będzie korzystać ze świetlicy szkolnej: TAK  NIE   

 

IV. Dane o macierzystej szkole obwodowej (dotyczy dzieci spoza obwodu SP nr 1) 

Pełna nazwa szkoły:  

Adres szkoły 

Miejscowość, kod pocztowy  

Nazwa ulicy, numer lokalu  

 

V. Oświadczenia ważne przez cały okres kształcenia w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. 

Jana  Kantego w Żołyni. 

1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody, aby moje dziecko ………………………………… 

uczęszczało na zajęcia religii do końca nauki w tutejszej szkole. 

Oświadczenie można zmienić w dowolnym czasie ze skutkiem natychmiastowym. 

 

………………………….………………………. 

czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych 

 

2. Wszystkie dane zawarte w Karcie Zgłoszenia są prawdziwe. 

3. Niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w karcie. 

4. Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć i uroczystości  

szkolnych organizowanych przez szkołę oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez  

umieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły oraz w materiałach informacyjnych i  

promujących szkołę. 

………………………….………………………. 

czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla uczniów oraz 

rodziców/opiekunów prawnych 

Zespół Szkół w Żołyni 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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)    (Dz.Urz.    UE.   L   119    z   2016,   s.    1),   dalej    RODO,    

oraz   ustawą    z   dnia    10   maja    2018   r.   ( Dz.U.2019.1781 t.j.) o ochronie danych osobowych 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana, Państawa dziecka danych jest Zespół Szkół z siedzibą w Żołyni (37-110) 

przy ul. Mickiewicza 59. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: 

sekretariat@zszolynia.pl lub zadzwoń pod numer tel. (17) 22 43 008 

2. Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jest nim Pan Dominik Cierpisz. 

Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-mail: dominik.cierpisz@gmail.com. 

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w 

celu przeprowadzenia podstępowania rekrutacyjnego na podstawie: 

a. Ustawy - Prawo Oświatowe z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425) 

b. Ustawy – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2017 poz. 59) 

c. art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, 

d. art. 6 ust. 1 lit. e)RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi. 

e. art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia 

uczniów 

f. art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO – na podstawie zgody udzialanej każdorazowo w 

konkretnie określonch celach. 

4. Odbiorcami danych osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych  

osobowych  na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, 

lecz nie dłużej niż przez okres określony przepisami prawa. 

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji obowiązku szkolnego wobec dziecka oraz 

wypełnieniu zadań statutowych szkoły. Brak podania tych danych uniemożliwi realizacje tego 

obowiązku. 

7. Podanie innych danych osobowych udostępnianych na podstawie zgody jest dobrowolne. Brak podania 

tych danych uniemożliwi realizację zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań 

realizowanych przez placówkę względem ucznia. 

8. Dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym 

profilowaniu. 

9. Dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i 

Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej. 
10. Informujemy o przysługującym prawie: 

a. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia danych 

w przypadkach określonych w art. 17 RODO, 

b. do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, do innego 

administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w 

ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, 

gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, 

c. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia. 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem 

dotychczasowego przetwarzania tych danych, 

d. do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

kancelaria@uodo.gov.pl. 

e. informujemy także o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego. 

 

Żołynia, dn. …………………………….. ………………………….………………………. 
                         czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych 
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