
                   WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA
DO KLASY VII DWUJĘZYCZNEJ Z WIODĄCYM JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Ziętka
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 9 w Katowicach, ul. Graniczna 46 

na rok szkolny 2022/2023

Dane osobowe dziecka:

Imię/imiona i nazwisko

Data urodzenia

Numer PESEL
(w przypadku braku numeru PESEL seria i numer 
paszportu  lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość)

Adres miejsca zamieszkania
(ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, 
miejscowość) 

Adres miejsca zameldowania (ulica, numer 
domu, numer mieszkania, kod, miejscowość) – wpisać 
tylko wtedy gdy jest inny niż adres zamieszkania

Dane rodziców1:

Imię i nazwisko matki

Imię i nazwisko ojca

Adres miejsca zamieszkania rodziców
(ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, 
miejscowość)

Numer telefonu matki

Numer telefonu ojca    

Adres poczty elektronicznej rodziców

Dodatkowe informacje:

Szkoła podstawowa, w której dziecko 
ukończy kl. VI
Rejonowa szkoła podstawowa dziecka

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (dalej RODO) informuję, że:

 Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest  Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 9     w Katowicach z
siedzibą ul. Graniczna 46,   40-018 Katowice, tel: (32) 255-34-50  fax: 255-34-50,   e-mail: dyrektorsp4katowice@o2.pl.

 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt z nim pod adresem: iod@jednostki.cuw.katowice.pl ,
tel: 032 606 13 23.

 Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o art. 6. ust 1. lit. c) e) oraz f) RODO oraz Rozdział 6 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59)

 Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji  zadań placówki  określonych przepisami prawa oświatowego
zwłaszcza w zakresie rekrutacji do szkoły oraz zapewnienia bezpieczeństwa oraz promocji placówki.



 Podanie  danych  jest  obowiązkowe  w  sytuacji  realizacji  przez  administratora  jego  obowiązków  prawnych  lub  zadań
publicznych, w innych przypadkach może być dobrowolne. 

 Niepodanie danych skutkować może niemożliwością realizacji przez administratora jego zadań w tym zwłaszcza przyjęcia
do szkoły i świadczenia przez administratora usług.

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy lub podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie
odrębnych przepisów lub zawartych z administratorem umów.

 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa na podstawie, których dane są przetwarzane
przez okres uczęszczania ucznia do szkoły zaś w przypadku uczniów nieprzyjętych przez okres roku chyba, że została
wniesiona skarga do sądu administracyjnego; dane zebrane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia,
chyba że cel, dla którego została odebrana został zrealizowany.

 Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia (o ile przepisy szczególne na to
pozwalają) i prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego
dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z
przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.

 W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  w tym do
profilowania.

 Zasady  przetwarzania  Państwa  danych  gromadzonych  w  ramach  rejestracji  obrazu  na  terenie  placówki  (monitoring
wizyjny) określone zostały odrębnie przez administratora.

Oświadczenia rodziców dokonujących zgłoszenia:

1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
2. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych 

…………...........................                        ......................................                      ………………………….. 
                miejscowość, data                                                                podpis matki                                                                             podpis ojca                             

            

1lub opiekunów prawnych
2niepotrzebne skreślić            
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