
 
                                                                        ……………………………………………                    

                 Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 

                  ……………………………………………       
   Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji 

     ……………………………………………      Szkoła Podstawowa 

z Oddziałami Specjalnymi w Chełmcu 
  

        

 

                                          Dyrektor 

               Szkoły Podstawowej  

     im. Mikołaja Kopernika w Chełmcu 

       
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy ……… publicznej szkoły podstawowej  

 

I- Dane osobowe kandydata i rodziców 

(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

4. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata 
 

Matki  

Ojca 
 

 

5. Adres miejsca zamieszkania  

rodziców i kandydata  

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer mieszkania  

6. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 

rodziców kandydata - o ile je posiadają 

 

Matki Telefon do kontaktu  
Adres poczty elektronicznej  

Ojca 

Telefon do kontaktu  
Adres poczty elektronicznej  

7. Narodowość kandydata  

 
 

 

 

 

……………………………………       ………..…………….…………………………… 
                      Data                              Czytelny podpis obojga rodziców / prawnych opiekunów 

 

 

 

ul. Marcinkowicka 9, 33 – 395 Chełmiec 

tel. 0 18  443  08  62,  tel.  018 443 19 66 

E - mail:  spchszkola@poczta.onet. pl  

http:www. zs.chelmiec.pl 

 

 

 

mailto:spchszkola.@poczta


 

 

 

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie 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 (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.  

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą 

informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi                  

w Chełmcu.  

 

 

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Specjalnymi im. Mikołaja Kopernika w Chełmcu, gromadzi                         

i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa,  w szczególności prawa 

oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.  

2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej                                                            

z Oddziałami Specjalnymi im. Mikołaja Kopernika w Chełmcu.  

3. Szkoła co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo 

uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.  

4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa przysługuje: prawo dostępu do swoich 

danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej 

zgody w dowolnym momencie.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla 

celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.  

6. Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz 

zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.  

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może 

zwrócić się do Szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Szkoły. Kontakt z Inspektorem 

Ochrony Danych pocztą elektroniczną: kamila.jacak@gmail.com lub listownie pocztą tradycyjną na adres: 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Specjalnymi im. Mikołaja Kopernika w Chełmcu ul. Marcinkowicka 9, 

33-395 Chełmiec. 

 
 

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich, 

jako rodzica (opiekuna prawnego) przez Szkołę Podstawową  z Oddziałami Specjalnymi im. Mikołaja 

Kopernika w Chełmcu 33-395 Chełmiec, ul. Marcinkowicka 9 w celu przeprowadzenia procesu  rekrutacyjnego           

w roku szkolnym 2019/2020. 
                                                                                                ……………………………………………… 

       

                                                                                                (data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

       ……………………………………………… 

       (data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

mailto:kamila.jacak@gmail.com


 

 

 

 
                                      Szkoła Podstawowa z Oddziałami                                                             

Specjalnymi w Chełmcu 

 
                         

 

 

 

 

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego 

 
Oświadczam, iż nie ma żadnych przeciwwskazań, podstaw prawnych  aby moje dziecko 

……………………………………………………………….. uczęszczało do Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi im. Mikołaja Kopernika w Chełmcu . 

 

Jednocześnie oświadczam, że jest to obustronna zgoda rodziców/ opiekunów prawnych. 

 

                                                                                        ……………………………………………… 

       (data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 
                                                                                                     ……………………………………………… 

       (data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

 


