
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: Panią/Pana, że:  
Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa w Ciechowie;  
Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: ciechow@interia.pl  
Pani/Pana dane osobowe będą pozyskiwane w celach zapewnienia komunikacji a podstawą prawną ich przetwarzania jest: Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.  
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia ze zbioru  
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania;  
Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie; 

 

 Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Ciechowie 

na rok szkolny 2019/2020 

 

1. Dane dziecka:  

Imiona i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zameldowania  

Adres miejsca zamieszkania  

 

 

2. Dane rodziców / opiekunów dziecka:  

Imię i nazwisko matki / opiekunki  

Adres miejsca zamieszkania  

Adres poczty elektronicznej  

Numery telefonów kontaktowych  

 

 

Imię i nazwisko ojca / opiekunka  

Adres miejsca zamieszkania  

Adres poczty elektronicznej  

Numery telefonów kontaktowych  

 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: Panią/Pana, że:  
Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa w Ciechowie;  
Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: ciechow@interia.pl  
Pani/Pana dane osobowe będą pozyskiwane w celach zapewnienia komunikacji a podstawą prawną ich przetwarzania jest: Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.  
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia ze zbioru  
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania;  
Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie; 

 

3. Czy rodzice są zainteresowani pobytem dziecka w świetlicy:  

 

tak     nie  

   

4. Czy dziecko będzie korzystało z autobusu szkolnego?  

 

tak    nie  

 

5. Oświadczam, że:  

a) wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe, 

b) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w 

zgłoszeniu,  

c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla 

celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926 z późniejszymi zmianami). 

 

 

………….…………, dnia …………………   ……………………… 
                                          (czytelny podpis rodzica) 

 

6. Przyjęcie zgłoszenia przez dyrektora szkoły 

 

 

Data: …………………………   ……………………………………… 

         
(podpis dyrektora szkoły)

 

 


