
………………………………..………….. 

(pieczęć szkoły) 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA OBJĘTEGO OBOWIĄZKIEM SZKOLNYM DO KLASY I  

Szkoły Podstawowej nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Dobczycach 

 
 

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie naszego dziecka  

 
…………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i  nazwisko dziecka)  

do klasy I w roku szkolnym 2023/2024 

 

1. Dane identyfikacyjne dziecka: 

1. Imię i nazwisko  

2. Data urodzenia  

3. Adres zamieszkania  

4. Nr PESEL  

5. Obywatelstwo  

 

2. Dane identyfikacyjne rodziców/opiekunów prawnych: 

 MATKA OJCIEC OPIEKUN PRAWNY 

Imię i nazwisko 
 
 

  

Adres zamieszkania 
 
 

  

e-mail 
 
 

  

tel. kontaktowy 
 
 

  

Oświadczamy, że przedłożone w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Dane 

osobowe będą przetwarzane przez szkołę dla potrzeb rekrutacji, na podstawie art.6 ust.1 l it. c ) RODO 

w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe. 

 

……………………………………………………………………………………. 

(czytelne podpisy rodziców / prawnych opiekunów 

Dobczyce, …………………….. 

(data) 

Załączniki do wniosku: 

1. W przypadku dziecka, które nie korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzający rok 

szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej wymagana jest opinia o możliwości rozpoczęcia 

nauki w szkole podstawowej, wydana przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną. 



 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 1 im. K. K. Baczyńskiego, ul. 

Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, e-mail: sekretariat@spnr1dobczyce.pl, tel.12 271 10 63. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodcuw@cuw.dobczyce.pl. 

3. Dane przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa 

oświatowego Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w tym w szczególności 

Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. (Dz. U. 2017 poz. 1646).  

4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji statutowej  działalności szkoły, w tym w celu 

umożliwienia korzystania z systemu dziennika elektronicznego. 

5. Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące dla szkoły usługi wspierające jej 

statutową działalność, które przetwarzają dane w imieniu szkoły jako ich administratora. 

Przykładem takiego podmiotu jest dostawca dziennika elektronicznego. 

6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.  

7. Dane będą przetwarzane do czasu uczęszczania do szkoły, a następnie przez okres 

archiwizowania danych dzienników lekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi archiwizacji dokumentów. 

8. Podanie danych jest obowiązkowe, obowiązek ten wynika z przepisu §8 ust. 2 

Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1646). 

9. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

c. do ograniczenia przetwarzania danych, 

d. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. K. K. 

Baczyńskiego z siedzibą w Dobczycach, ul. Parkowa 4, e-mail sekretariat@spnr1dobczyce.pl,  tel. +48 

12 2711063 

2) Został powołany inspektor danych osobowych ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za  pomocą 

adresu e-mail iodcuw@cuw.dobczyce.pl. 

3) Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 

lit. g) RODO w celu przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z obowiązkiem określonym w  ustawie – 

Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.  

4) Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa 

oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 

przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).  

5) Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.  

6) Posiada Pani/Pan/dziecko prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.  

7) Ma Pani/Pan/dziecko prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan/dziecko, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

8) Podanie przez Panią/Pana/dziecka danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.  

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać  

profilowaniu. 

10) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym  

czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

 

Zostałem poinformowany/a o celu przetwarzania, podstawie,  

czasie usunięcia oraz moich prawach  

 


