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……………………………………………                  
     Imię i Nazwisko  rodzica kandydata 

…………………………………………… 
  Adres do korespondencji  
…………………………………………… 

 

 
    Dyrektor 

         ……………………………………………………… 
               Nazwa i adres szkoły 

      ……………………………………………………… 
 

Zgłoszenie  

do klasy ……………. Szkoły Podstawowej w Starej Obrze 

 

Dane osobowe kandydata i rodziców
1
  

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  

lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość 

           

 

4. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata 

 
Matki 

 

Ojca 
 

 

5. Adres miejsca zamieszkania  

rodziców i kandydata 2 

 

Kod pocztowy 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Numer domu /numer 

mieszkania 

 

6. Adres poczty elektronicznej  

i numery telefonów rodziców kandydata 

o ile je posiadają 

 

Matki 

Telefon do kontaktu 

 
 

Adres poczty elektronicznej  

Ojca 

Telefon do kontaktu 

 
 

Adres poczty elektronicznej  
Pouczenie  

Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa w Starej Obrze, ul. Szkolna 6, 63-720 Koźmin Wielkopolski, a przetwarzane 

one będą w celu rekrutacji do szkoły oraz w przypadku przyjęcia do realizacji zadań oświatowych w związku z prawnym obowiązkiem 

ciążącym na administratorze wynikających z przepisów ustawy Prawo Oświatowe. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych 

biuro@msvs.com.pl Dane mogą być udostępniane organowi prowadzącemu oraz podmiotom, którym placówka powierza realizację zadań. 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, 

wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją  ich nie podania 

będzie brak możliwości udziału w rekrutacji. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o Archiwach Państwowych. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie będą podlegały automatycznemu 

profilowaniu. 

 

Oświadczenia  rodzica dokonującego zgłoszenia 

1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
3
  

 

Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny są zebrane w celu szybkiego kontaktu w 

nagłych okolicznościach. Są udostępniane tylko nauczycielom, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy 

służbowej. 

Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę. 

……………………………………            …………………………………………… 
                      data        czytelny podpis rodzica  kandydata  

 

                                                
1 Zgodnie z art. 151  ustawy o systemie oświaty,  zgłoszenie  zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli,  natomiast dane w punkcie 6 podaje się,  jeśli  takie środki komunikacji rodzice  

posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo,  natomiast podanie danych w punkcie 6,  nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego 

komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 

 
2 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

 
3 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 

zezna  nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
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