
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego 
"ZERÓWKA" w Szkole Podstawowej im. Jana Pszczoły 

„Wojnara” w Krzczonowie na rok szkolny 2019/2020 
I. Dane osobowe dziecka 

 

Dane dziecka 

imiona  

nazwisko  

PESEL             

data i miejsce 
urodzenia 

 

Adres zamieszkania dziecka 

miejscowość, kod 
pocztowy 

 

ulica, numer domu i 
mieszkania 

 

telefon kontaktowy  

II. Oświadczenie 

Oświadczamy, że chcemy, by nasze dziecko w roku szkolnym 2019/2020 kontynuowało 
edukację w oddziale "zerowym" w Szkole Podstawowej w Krzczonowie. 

 

Miejscowość: ................................. Data: ............................ - marzec - 2019 rok 
 

....................................................... ....................................................... 
(podpis matki/opiekuna prawnego) (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 
 

 Wniosek należy złożyć w Szkole Podstawowej w Krzczonowie do dnia 29 marca 2019 roku do godziny 15.00. 
 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem rekrutacyjnym 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka  jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie; 
Krzczonów 41; 28-520 Opatowiec 

Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem 

rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020. 

 Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przechowywane, przez okres - od dnia zakończenia nauki, a następnie zarchiwizowane; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
……………………………………………………………. 

Zapoznałem/zapoznałam się i wyrażam zgodę 

                 (Data i podpis) 

 


