Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 41
do klasy ……. 2019/2020
I. DANE OSOBOWE
Imiona i nazwisko dziecka
…………………………………………………………………………………………………..……….........
Data urodzenia / PESEL
………………………………………………….......….../…..…………...……….……………………….....
Miejsce urodzenia
……………….…………………………………….........................................................................................
Adres zamieszkania /
…………………………………………………………………………………………………........………….....
Adres zameldowania /
………………………………………………………………………………………………......………….......
II. IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW DZIECKA
.……………………………………………………………………………………….……………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

III. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I NUMERY TELEFONÓW RODZICÓW KANDYDATA
……………………………………………….../…………………...……….……………………………
……………………………………………….../…………………...……….……………………………

IV. OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA RODZICÓW DZIECKA I DZIECKA
Art. 151. Prawo oświatowe
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i dziecka
…………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….……........
........………………………........................./...............................................
Podpisy rodziców / opiekunów

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 41 w Gliwicach,
ul. Kormoranów 23, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły
2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice
wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 5/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie :zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności
współadministratorów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych
osobowych.

3. Celem przetwarzania danych jest kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
1) przepisy prawa:
a) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – prawo oświatowe
c) art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) 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;
2) zgody osoby, której dane dotyczą.
5. Odbiorcami danych mogą być formy świadczące usługi na rzecz Jednostki:
1) Dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego.
2) Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
3) Firma świadcząca usługi z zakresu opieki medycznej w miejscu nauczania i wychowania.
4) Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.
6. Dane osobowe, o których mowa w pkt 4 ppkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny
z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia nauki w szkole
Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.
7. Dane, o których mowa w pkt 4 ppkt. 2), będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub
zgodnie z pkt 6.
8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii
2) poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych
3) usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody
4) cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
10. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 4 ppkt 1. jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie
danych osobowych zgodnie z pkt 4 ppkt 2. jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody
będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie
danych osobowych.
11. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.
12. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Bożena Asman – Nowakowska, iod@poczta.onet.pl

........………………………........................./...............................................

Podpisy rodziców / opiekunów

