Załącznik nr 1
do Regulaminu rekrutacji do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku
na rok szkolny 2021/2022

…………………………………….
data wpływu (wypełnia szkoła)

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Jana Pawła II
w Olecku
ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I
Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku
na rok szkolny 2021/2022
I. Dane dotyczące dziecka (kandydata)
1.Imię i nazwisko dziecka
…………………………………………………………………………………………………………...…….
2. Data urodzenia
…………………………………………………………….…………………………………………………………
3. Numer PESEL
………………………………………………………..……………………………………………………………
w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość
II. Dane dotyczące rodziców/prawnych opiekunów
1.Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów kandydata:
matki:
……….……………………………………….……...………….…………………….……………….………
…
ojca:
………….……..………………………………………………………………………….………...……………
2. Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata
……………………………………..:……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3. Numery telefonów rodziców:
matki:
…………………………….……………………………………………………..………………………………
ojca:
………….………..………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że miejsce zamieszkania rodziców kandydata i kandydata znajduje się pod adresem:

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… ………………………………………………………………………………...
podać adres zamieszkania rodziców wraz z dzieckiem

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data: …………………….………
….………………………….
podpis rodzica (prawnego opiekuna)

III. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II
w Olecku, ul. Kolejowa 33, 19 – 400 Olecko, Tel 087 520 20 85, adres e-mail: sp3@um.olecko.pl
2. W Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku został powołany Inspektor Ochrony Danych
Osobowych, z którym można skontaktować się pod nr telefonu 87 520 20 85 lub pod adresem
e-mail: sekretariatsp3sp3@o2.pl
3. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami Ustawy Prawo
Oświatowe (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245) w tym w szczególności Rozporządzenie
MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczeji opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. z 2017r. poz. 1646).
4. Dane będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji oraz w celu realizacji statutowej działalności szkoły.
5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Dane będą przetwarzane do czasu uczęszczania ucznia do szkoły, a następnie przez okres archiwizowania
danych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi archiwizacji.
7. Podanie danych jest obowiązkowe, obowiązek ten wynika z przepisu § 8 ust 2 Rozporządzenia MEN z dnia
25 sierpnia 2017r. (Dz. U. 2017r. poz. 1646).
8. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody – zgodnie z Rejestrem Czynności
Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku.
9. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Panu/i prawo do:
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 ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

*Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych, (niewłaściwe skreślić)

………………………..……………………………
Podpis rodzica / prawnego opiekuna

