KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOEJ
im. mjr. Ryszarda Markiewicza, ps. „Mohort” w Malechowie NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów:

1. imię/imiona i nazwisko kandydata
2. data i miejsce urodzenia kandydata
3. PESEL kandydata

w przypadku braku PESEL serię i numer
paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość

4. Imiona i nazwiska rodzica/rodziców

Matki

kandydata

Ojca

5. Adres miejsca zamieszkania

Matki

Rodzica/Rodziców

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer
mieszkania

Ojca

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica

6. Adres poczty elektronicznej

i numery telefonów rodziców
kandydata o ile je posiadają

Numer domu/ numer
mieszkania
Telefon do kontaktu
Matki
Adres poczty
elektronicznej
Telefon do kontaktu
Ojca

Adres poczty
elektronicznej

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/ świadoma
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka do celów związanych
z procesem dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym Szkoły Podstawowej im. mjr. Ryszarda Markiewicza, ps. „Mohort” w Malechowie
oraz działalnością promocyjno-marketingową prowadzoną przez placówkę. Niniejsza zgoda jest ograniczona czasowo – do czasu ukończenia
nauki w Szkole Podstawowej w Malechowie.

…………………………………………………….………………………
(miejscowość i data)

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..………
(czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów)
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Malechowie informuje, że jest Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia do szkoły.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie poprzez e-mail: iodo@malechowo.pl lub
telefonicznie pod numerem 94 3140579. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe.
Dane będą udostępniane przez System Informacji Oświatowej do Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty oraz pozostałym
jednostkom wskazanym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa. Osobom
składającym wniosek przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do poprawiania swoich danych, prawo
do wniesienia skargi do prezesa UODO. Złożenie wniosku, a w tym udostępnienie danych administratorowi nie jest obowiązkowe, przy czym
odmowa podania danych osobowych uniemożliwia przyjęcie dziecka do szkoły.

