
………………………………….                                                                               ………………………………. 
pieczęć przedszkola/szkoły                                                                                        data złożenia wniosku  
                                              (wypełnia dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej) 

 

……………………………………............. 
  (imię i nazwisko  rodzica – opiekuna kandydata) 

……………………………………………. 

..................................................................... 
                   (adres do korespondencji) 

Pani    

Grażyna Noworolnik 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej 

im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej 

 

 Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej 

Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów)
1,2 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data i miejsce urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 

w przypadku braku PESEL serię i numer 

paszportu lub innego dokumentu  

potwierdzającego tożsamość 

            

 

4. Imię/Imiona i nazwiska rodziców  
(opiekunów) kandydata 

Matki  

Ojca  

5. Adres zamieszkania  

Rodziców (opiekunów) i kandydata 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Osiedle/ulica  

Numer domu   

6.  Adres poczty     

 elektronicznej  
 i numery telefonów 

 rodziców  

 (opiekunów)  

 kandydata  

 (o ile je posiadają) 

Matki 

(opiekunki) 

Nr telefon do kontaktu  

 Adres poczty 

elektronicznej 

 

Ojca 

(opiekuna) 

Nr telefon do kontaktu  

 Adres poczty 

elektronicznej 

 

 

Oświadczenia  rodzica dokonującego zgłoszenia 

 1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.  

 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb związanych z przyjęciem 

kandydata do szkoły oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.). 

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

                                                                                                                                    (czytelny podpis rodzica – opiekuna kandydata) 

………………………………… 

                     (data) 

 

 



Pouczenie  

Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)w Szkole Podstawowej im. ks. 

Jana Twardowskiego z  siedzibą w Tylmanowej wprowadza się określone regulacje opisane w poniższej klauzuli informacyjnej:     

 

1. Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci - uczniów naszej Szkoły jest Szkoła Podstawowa im. 

ks. Jana Twardowskiego z  siedzibą w Tylmanowej, tel: 18 2625006, email: sp.twardowski@wp.pl. 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole,  możliwy jest pod numerem tel. 18 2625006 lub adresem email : 

sp.twardowski@wp.pl. 

3. Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci- uczniów naszej Szkoły będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., c 

ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych 

w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 

7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i 

wychowawczych w placówce. 

4. Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci - uczniów naszej Szkoły przechowywane będą przez okresy określone w 

Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Krakowie. 

5. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6.  Państwu oraz Państwa dzieciom- uczniom naszej Szkoły przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego 

j/w. 

 

 

 

 

 


