
Szkoła Podstawowa w Michałowicach im. Jana Pawła II

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY / РЕЄСТРАЦІЯ ДІТЕЙ У КЛАСИ………

SZKOŁY PODSTAWOWEJ WMICHAŁOWICACH / ПОЧАТКОВАШКОЛА BМІХАЛОВІЦЕ

W ROKU SZKOLNYM / У НАВЧАЛЬНОМУ РОЦI ……………

I. Dane osobowe dziecka/ Персональні дані дитини
Nazwisko/прізвище

Imię/ ім'я

Data urodzenia/дата народження
Miejsce urodzenia/ Місце народження
PESEL

Seria i nr paszportu
(w przypadku braku nr PESEL)
Серія та номер паспорта
(за відсутності номера PESEL)
Adres zamieszkania
Адреса

II. Dane dotyczące rodziców (opiekunów prawnych)
Дані про батьків (законних опікунів)

Matka/Opiekun prawny
Мати/законний опікун

Ojciec/Opiekun prawny
батько/законний опікун

Nazwisko/ прізвище

Imię/ ім'я

Adres zamieszkania/ Адреса

Telefon komórkowy
(o ile posiadają) / Мобільний
телефон (якщо вони є)
Adres poczty elektronicznej
(o ile posiadają)
Адреса електронної пошти
(якщо вони є)

III. Oświadczenia dotyczące treści wniosku i ochrony danych osobowych
Заяви щодо змісту заявки та захисту персональних даних

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Michałowicach im. Jana Pawła II.
Dane osobowe uczniów i rodziców/opiekunów prawnych są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego w związku z realizacją przepisów prawa tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z
ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz rozporządzeń wykonawczych. W sprawach z zakresu
danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
piotr.glen@wiknet.pl



Szkoła Podstawowa w Michałowicach im. Jana Pawła II

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. Odbiorcą danych osobowych
mogą być organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów
prawa. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi
dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest
wymogiem ustawowym, bez ich podania nie jest możliwe zgłoszenie dziecka do szkoły.

Розпорядником персональних даних є Початкова школа в Міхаловіцах Іван Павло ІІ. Персональні дані учнів
та батьків/опікунів обробляються з метою проведення процедури набору у зв’язку з виконанням положень
законодавства, тобто відповідно до ст. 6 сек. 1 буква c GDPR у зв’язку із Законом про освіту від 14 грудня
2016 року та нормативно-правовими актами. З питань, пов’язаних з персональними даними, ви можете
зв’язатися з Уповноваженим із захисту даних за електронною адресою piotr.glen@wiknet.pl . Персональні
дані зберігатимуться протягом періоду, що випливає з положень законодавства. Одержувачем персональних
даних можуть бути органи державного управління, уповноважені отримувати таку інформацію на підставі
положень законодавства. Ви маєте право вимагати від адміністратора доступу до персональних даних,
виправлення, видалення або обмеження обробки, право заперечувати проти обробки, а також право на
передачу даних. Якщо обробка даних порушує чинне законодавство, ви маєте право подати скаргу до
Голови Управління із захисту персональних даних, однак право на подання скарги стосується лише
законності обробки персональних даних. Надання персональних даних є обов’язковою вимогою
законодавства, без її надання неможливо зареєструвати дитину до школи.

Data i podpis matki/prawnej opiekunki Data i podpis ojca/prawnego opiekuna
Дата та підпис матері/законного опікуна Дата та підпис батька/законного опікуна

Data złożenia Podpis przyjmującego:
Дата надходження заяви Підпис одержувача:


