ZGŁOSZENIE
DZIECKA DO KLASY ………………………………………..
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W GLIWICACH
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 10 W GLIWICACH
PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO GLIWICE
(adres szkoły: 44-102 Gliwice ul. Jana Śliwki 8)

Dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły
Dane identyfikacyjne dziecka
Imię (imiona)
Nazwisko
PESEL*
Data urodzenia

dzień

miesiąc

Rok

Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata
Adres zamieszkania dziecka
Miejscowość

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

*w przypadku w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość;

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych
Ojciec/Opiekun prawny 1

Matka/Opiekun prawny 2

Imię Imię i nazwisko
Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Telefon
kontaktowy *
E-mail*
*o ile Państwo posiadają

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)

i/lub

……………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenia dotyczące danych osobowych
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r.
poz. 1000), oraz 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) administratorem Państwa danych jest Dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 10, do którego kierowany jest niniejszy wniosek, a którego pełna nazwa i adres jest wskazany w tym
wniosku. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Podstawą prawną przetwarzania danych przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 jest art.6 pkt. 1
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), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
……………………………………………………

(podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)

………………………………………………..

i/lub

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego 2)

Gliwice, .......................................... r.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Gliwicach, reprezentowany przez dyrektora
Zespołu Panią Danutę Jamińską adres: ul. Jana Śliwki 8 , adres
email: sekretariat@zsp10.gliwice.pl, tel. 032 2705707.
2. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest:
Pani Lucyna Szczepańska, z którą można się kontaktować pisząc na adres
mailowy: sekretariat@zsp10.gliwice.pl, pisząc na adres korespondencyjny: Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 10, 44-102 Gliwice, ul. Jana Śliwki 8 , telefonicznie pod
numerem: 32 270 57 07
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
1) przepisów prawa:
a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
c) art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) 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
przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
2) zgody osoby, której dane osobowe dotyczą.
4. Dane osobowe, o których mowa w pkt 3 ppkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny z
Instrukcją Archiwalną, opracowaną na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Dane osobowe, o których mowa w pkt 3 ppkt 2), będą przetwarzane do momentu wycofania
zgody lub zgodnie z pkt 4.
6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do swoich danych;
2) sprostowania danych;
3) usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
7. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 3 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym, natomiast
podanie danych osobowych zgodnie z pkt 3 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie
zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na
przetwarzanie danych osobowych.
8. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.

………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego 1)

i/lub

……………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego 2)

