Chełmno, dnia …………………….
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
(dane wnioskodawcy)
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Filomatów Pomorskich
w Chełmnie
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej w roku
szkolnym 2019/2020

Imię i nazwisko ………………………................................................................................
Data urodzenia…………………… miejsce urodzenia……………..………………..........
Pesel ……………………………………………………….
Adres zameldowania dziecka
ul …………………………… miejscowość ……………..….... kod pocztowy…….….…….
Adres zamieszkania dziecka
ul …………………………… miejscowość ……….………..... kod pocztowy……..……….
Miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów
………………………………………………….………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………
Adres zamieszkania osób opiekujących się dzieckiem przed i po zajęciach
………………………………………………….………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………
Jednocześnie informuję, że:
- szkołą rejonową mojego dziecka jest Szkoła Podstawowa nr ……. w ……………………….
Uzasadnienie wyboru SP nr 1: (należy podkreślić właściwie)
1. Bliskość miejsca zamieszkania dziecka

TAK

NIE

2. Uczęszczanie starszego rodzeństwa do placówki

TAK

NIE

3. Bliskość miejsca pracy rodziców

TAK

NIE

4. Bliskość miejsca zamieszkania osób opiekujących się
dzieckiem przed i po zajęciach

TAK

NIE

Podpis wnioskodawcy:

Klauzula informacyjna w sprawie rekrutacji dziecka do szkoły

Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa Nr 1 im.
Filomatów Pomorskich z siedzibą w Chełmnie, ul. Kościuszki 11. Adres e-mail szkoły
sp1chelmno@wp.pl
Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem e-mail: iod.um@chelmno.pl
Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja dzieci do szkoły/realizacja obowiązku
szkolnego.
Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) oraz Ustawa
z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).
Zebrane dane będą przechowywane do: do czasu zakończenia rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia (szczegóły w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18
RODO), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20 RODO), prawo do wniesienia
sprzeciwu (szczegóły w art. 21 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających
administratora do przewarzania tych danych).
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów
prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
przeprowadzenia rekrutacji.

