
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY  I  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. GEN. BRYG. 

STANISŁAWA GANO  W  OPATOWIE 

 

 

Imię dziecka ............................................ drugie imię ................................................................. 

 

Nazwisko dziecka ........................................................................................................................ 

 

Data i miejsce urodzenia .............................................................................................................. 

 

Pesel dziecka  

 

 

Adres zameldowania .................................................................................................................... 

 

Adres zamieszkania ...................................................................................................................... 
             (jeśli jest inny niż adres zameldowania) 
 

 

Szkoła rejonowa dziecka wg zameldowania ............................................................................... 
                                                                                                                    (nr i adres szkoły rejonowej ) 

                                            

Imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów  

 

....................................................................................................................................................... 
Kontakt  

telefoniczny / e-mail  

do rodzica / opiekuna  

 

matka...................................................e-mail.....................................................  

 

ojciec...................................................e-mail......................................................  

 

inny......................................................e-mail..................................................... 

         

Miejsce rocznego przygotowania przedszkolnego (szkoła, przedszkole) rok szkolny 

 

....................................................................................................................................................... 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem: 

 

 

 ............................................................. ……….................................................................... 
      (seria i nr dowodu osób. rodzica/opiekuna)            (data i podpis rodzica/opiekuna) 
 

Uwagi i dodatkowe informacje o dziecku uznawane przez rodziców za istotne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych i wizerunku mojego dziecka w zakresie 

dydaktyczno-wychowawczym w Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie  

ul. Ćmielowska 2, (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r.-Dz.U. Nr 100, poz.1024). 

 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna wyrażającego zgodę .......................................................................................... 

 

Stwierdzam wiarygodność danych( podpis pracownika sekretariatu)……………………….………..(data)…………. 

 

           



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  W ODDZIALE 
PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. GEN. BRYG. S. GANO W OPATOWIE 
DLA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW  DZIECI  UCZĘSZCZAJĄCYCH DO W/W SZKOŁY 

Na podstawie 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 tych danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – 

zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka przetwarzanych przez 

Szkołę Podstawową nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie jest: Dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie, ul. Ćmielowska 2. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo 

kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem email: 

szs_1_opatow@o2.pl lub telefonicznie 15 8682734. 

3) Administrator danych osobowych - przetwarza Pani/Pana dziecka dane osobowe na podstawie 

Rozporządzenia art. 6 ust.1  w celu realizacji zadań ustawowych oraz  statutowych.  

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana 

dziecka danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne 

do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych.  

5) Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres korzystania z edukacji 

przedszkolnej. Po zakończeniu edukacji przedszkolnej, wszystkie  dane zostaną zarchiwizowane i 

będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa. 

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu 

do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i 

przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie 

wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, 

Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 

do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych  

w Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie  przysługuje Pani/Panu 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

 ……………………………………………………………………… 

                                                                           

………………………………………………………………………. 
 Podpis rodziców/ prawnych opiekunów dziecka 

 

mailto:szs_1_opatow@o2.pl

