……………………………………………
Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

……………………………………………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

……………………………………………

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 2
w Pruszczu Gdańskim
Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej
Dane osobowe kandydata i rodziców

(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)
1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata
2.

Data i miejsce urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata

4.

Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata

Matki

Adres miejsca zamieszkania
kandydata 1

Kod pocztowy

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Ojca

5.

Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer mieszkania

5.a

Adres miejsca zamieszkania
matki kandydata
jeżeli inny niż kandydata

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu/numer mieszkania

5b. Adres miejsca zamieszkania
ojca kandydata
jeżeli inny niż kandydata

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
Telefon do kontaktu

Ojca

Adres poczty elektronicznej

1.Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pruszczu Gdańskim zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości
przedłożonych danych zgodnie z art.233 k.k.
2.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.
3.Oświadczenia wnioskodawcy:
1. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z
aktualnym stanem faktycznym.

……………………………………
Data

……………………………………………
Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata

KLAUZULA INFORMACYJNA
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:
1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych jest
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Pruszczu Gdańskim
(adres: ul. Tysiąclecia 5, 83-000 Pruszcz Gdański, adres e-mail: zs2@pruszczgda.pl, numer telefonu: 58 682 35 14).
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych Krzysztofa Pukaczewskiego (dane
kontaktowe: adres e-mail: pukaczewski@hotmail.com, numer telefonu 606 387 413)
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Pruszczu Gdańskim, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego
nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.).
4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora,
podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a
także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do
końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał będzie do placówki, a w przypadku
nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w
rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje
odmową uczestnictwa w rekrutacji.
……………………………….
Data i podpis

