
ZGŁOSZENIE DZIECKA / WNIOSEK O PRZYJĘCIE 

DO KLASY………..SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 

RADKOWIE W ROKU SZKOLNYM …………….. 

 

INFORMACJA O MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA (należy zaznaczyć właściwe) 

 

 dziecko mieszka w obwodzie szkoły (teren Gminy Radków) 

 dziecko mieszka poza obwodem szkoły 

Dane osobowe kandydata 

Nazwisko............................................ Imię............................... Drugie imię.............................. 

Data urodzenia …………………….. Miejsce urodzenia …………………………………….. 

Numer PESEL 

Adres zamieszkania 

....................................................................................................................................................... 

Adres zameldowania (wypełnić, jeżeli różni się od adresu zamieszkania) 

....................................................................................................................................................... 

Dane rodziców / prawnych opiekunów: 

Matka / prawna opiekunka: 

Imię i nazwisko............................................................................ 

Adres zamieszkania.................................................................................................................... 

Numer telefonu ………………….. Adres poczty elektronicznej ………………..………….. 

Ojciec / prawny opiekun: 

Imię i nazwisko............................................................................ 

Adres zamieszkania .................................................................................................................. 

Numer telefonu ………………….. Adres poczty elektronicznej ………………………..….. 

 

 
Oświadczam, że przedstawione przeze mnie w niniejszej karcie informacje 

są zgodne ze stanem faktycznym. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez  Szkołę  Podstawową   w   Radkowie.   Jednocześnie   oświadczam,   że   zostałam/em   poinformowana/y   o 

przysługującym mi prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia   lub   ograniczenia   przetwarzania   lub   odwołania   uprzednio   udzielonej   zgody   oraz   prawa   do 

przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

 

 

 

..........................., dnia .................... r. ……..……..……………. .......................................... 
(miejscowość) (data)  (podpis matki/  ( podpis ojca/ 

prawnej opiekunki) prawnego opiekuna) 

           

 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, 

że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Szkoła Podstawowa w Radkowie 

Radków 88 

29-135 Radków 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 

Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla 

ul. Wapiennikowa 2 lok. 4 

25-112 Kielce 

email.: iod@czi24.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych w placówce: 

- na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych, wykonując czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana 

zgodami oraz wykonując czynności wymaganych obowiązującymi przepisami 

prawnymi i administracyjnymi, a także na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a), b) wykonując 

czynności zgodnie z udzielonymi zgodami oraz niezbędne do wypełnienia 

obowiązków przez administratora; /podane dane będą przetwarzane 

4) Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów 

prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony 

sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres 

przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane 

osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań 

wynikających z zawartych umów 

6) Rodzicom/uczniom/słuchaczom przysługuje prawo do: żądania od administratora 

dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania 

7) Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

8) Podanie  danych  osobowych  jest   wymogiem   ustawowym   i   jest   obowiązkowe ze 

względu na przepisy prawa oświatowego j/w. 

 

 

 

 
…………………………………….. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radkowie 

(podpis rodzica/prawnego opiekuna) Jarosław Borkowski 

mailto:iod@czi24.pl

